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Editorial

na generalidade dos impostos, 2018 apresenta-se, à semelhança de 2017,
como um ano de estabilidade fiscal, pautado pelo fim da sobretaxa de IRS, por
novas regras do regime simplificado deste imposto e pela confirmação de um
maior peso dos impostos sobre o consumo no sistema fiscal português.
Gostaríamos de salientar que esta publicação possui caráter meramente
informativo, tendo sido preparada com base na informação disponível na
presente data, estando o seu conteúdo sujeito a eventuais alterações
legislativas.
Carlos Loureiro
Tax Managing Partner

A Deloitte tem o prazer de apresentar o Guia Fiscal para 2018, respeitando o
compromisso de assegurar aos nossos clientes, e ao mercado em geral, um
apoio continuado na área tributária.
A presente publicação pretende transmitir, de forma sistematizada, informação
genérica sobre o sistema fiscal português em vigor, focada nas questões
tributárias mais relevantes para 2018, considerando as alterações decorrentes
da Lei do Orçamento do Estado para este ano.
Após quatro anos (2012 a 2015) dominados pela introdução de medidas
decorrentes dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito da
intervenção externa, que se consubstanciaram num considerável aumento da
carga fiscal, nas reformas do IRC, IRS e fiscalidade verde, bem como na
introdução de medidas que visaram o combate à fraude e evasão fiscais, e após
um ano de transição governativa (2016), caracterizado por alterações pontuais
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Neste contexto, nomeadamente face à inerente complexidade dos assuntos
abordados, a mesma não pode deixar de ser considerada como uma publicação
genérica e de consulta preliminar, não dispensando a obtenção de
aconselhamento profissional específico, previamente à tomada de decisões
nesta matéria.
Para este efeito, colocamos, naturalmente, à inteira disposição, a equipa de
profissionais da Deloitte, nos nossos escritórios de Lisboa e do Porto.

Carlos Loureiro
Tax Managing Partner
Fevereiro de 2018
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Glossário
ADT

Acordo para evitar a Dupla Tributação

NRAU

Novo Regime do Arrendamento Urbano

ALE

Áreas de Localização Empresarial

PME

Pequenas e Médias Empresas

AT

Autoridade Tributária e Aduaneira

RAU

Regime do Arrendamento Urbano

EBF

Estatuto dos Benefícios Fiscais

RETGS

Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades

EEE

Espaço Económico Europeu

RFAI

Regime Fiscal de Apoio ao Investimento

EPE

Entidade Pública Empresarial

SGPS

Sociedade Gestora de Participações Sociais

FII

Fundos de Investimento Imobiliário

SIFIDE

Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento
Empresarial

FIIAH

Fundo de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional

Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial

I&D

Investigação e Desenvolvimento

SIREVE

Sistema Nacional de Qualificações

IAPMEI

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação

SNQ

União Europeia

IAS

Indexante dos Apoios Sociais

UE

Valor Patrimonial Tributário

ICR

Investidores de Capital de Risco

VPT

Zona de Intervenção Florestal

IPSS

Instituição Particular de Solidariedade Social

ZIF
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das Pessoas Singulares (IRS)
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No âmbito das alterações provenientes do Orçamento do Estado para 2018,
foram acrescentados 2 novos escalões.

Rendimento Coletável

Os rendimentos coletáveis entre Euro 7.091 e Euro 10.700 beneficiam de uma
redução da taxa de IRS, de 28,50% para 23,00%. Nos rendimentos entre Euro
20.261 e Euro 25.000, a taxa é reduzida de 37% para 35%.
A taxa de 45% passa a ser aplicável aos contribuintes com rendimento
coletável acima de Euro 36.856, ao invés dos atuais Euro 40.522. Por esta via,
eliminou-se a partir deste valor a redução do IRS proveniente da alteração dos
escalões inferiores.

Taxas
Marginal

Parcela a abater

0 – € 7.091

14,50%

-

> € 7.091 – € 10.700

23,00%

€ 602,74

> € 10.700 – € 20.261

28,50%

€ 1.191,24

> € 20.261 – € 25.000

35,00%

€ 2.508,20

> € 25.000 - €36.856

37,00%

€ 3.008,20

> €36.856 - €80.640

45,00%

€ 5.956,68

>€80.640-€250.000

50,50%

€ 10.391,88

> € 250.000

53,00%

€ 16.641,88

Nota: As taxas incluem a Taxa Adicional de Solidariedade.

Sobretaxa
Para os rendimentos auferidos em 2018, a sobretaxa deixa de ser aplicável a
todos os contribuintes.
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Quadro resumo das principais deduções
Tipo

Deduções à Coleta

Sujeitos Passivos

Deduções ao Rendimento

Despesas
Saúde

Educação

Pessoais / Encargos

Imóveis

Lares de Terceira idade

Sujeito passivo
30% até € 800(6) (7)

Famílias monoparentais

15% até € 296

25% até € 403,75

(4)

Familiares

€ 250

(1)

€ 335

(1)

€ 600

(2)

15% até € 1.000
Por cada dependente (5)

-

-

-

Por cada ascendente

-

-

-

(5)

€ 525

Dedução Específica
Cat A

Cat H

€ 4.104

€ 4.104

(3)(4)

NOTAS:
(1) 35% do valor das faturas relativas a quaisquer bens ou serviços comunicadas à AT que não sejam dedutíveis a outro título. No caso de famílias monoparentais a percentagem é elevada para 45%.
(2) A dedução é de € 725 relativamente aos dependentes com idade igual ou inferior a 3 anos de idade.
(3) Esta dedução é de € 635 quando exista apenas um ascendente.
(4) Os encargos com apoio domiciliário são, igualmente, dedutíveis.
(5) Obrigatoriedade de identificação dos dependentes e ascendentes, na declaração de rendimentos, através do número fiscal de contribuinte.
(6) São incluídas as rendas de imóveis a membros do agregado familiar que tenham mais de 25 anos e frequentem estabelecimentos de ensino e nesse sentido seja obrigado à deslocação para local diferente da
residência permanente do agregado familiar, a uma distância superior a 50 km, até ao limite de Euro 300 por ano. Sendo que a dedução corresponderá a 30% do valor suportado com as rendas.
(7) Os agregados familiares que atinjam o limite de Euro 800 de dedução com despesas de educação podem ver este limite acrescido em Euro 200, quando a diferença corresponda a rendas, ficando assim o
limite global de € 1.000 no que diz respeito às despesas de educação e formação profissional.
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Deduções ao rendimento

Categoria

Deduções por sujeito passivo

Categoria

O maior dos seguintes valores:

O maior dos seguintes valores:
a) € 4.104;
b) As contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e para
subsistemas legais de saúde.

a) € 4.104;
b) 75% de 12 vezes o Indexante de Apoios Sociais (€ 4.275 nos termos
do regime transitório)(1), desde que a diferença resulte de quotizações
para ordens profissionais suportadas pelo sujeito passivo e que sejam
indispensáveis ao exercício da respetiva atividade desenvolvida
exclusivamente por conta de outrem.

H

c) Totalidade das contribuições obrigatórias para regimes de proteção
social e para subsistemas legais de saúde.
A

Deduções por sujeito passivo

Quotizações sindicais
Quotizações sindicais na parte em que não constituam contrapartida de
benefícios relativos a saúde, educação, apoio à terceira idade, habitação,
seguros ou segurança social, acrescidos de 50%, na parte em que não exceda
1% do rendimento bruto da categoria, por sujeito passivo.

Indemnizações
Indemnizações pagas pelo trabalhador à sua entidade patronal por
rescisão unilateral do contrato individual de trabalho sem aviso prévio, em
resultado de sentença judicial ou de acordo judicialmente homologado ou,
nos restantes casos, a indemnização de valor não superior à remuneração
de base correspondente ao aviso prévio.
Quotizações sindicais
Quotizações sindicais na parte em que não constituam contrapartida de
benefícios relativos a saúde, educação, apoio à terceira idade, habitação,
seguros ou segurança social, acrescidos de 50%, na parte em que não
exceda 1% do rendimento bruto da categoria, por sujeito passivo.
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NOTAS
A retribuição mínima mensal em vigor para 2010 (€ 475) continua a ser utilizada a título transitório,
até que o Indexante de Apoios Sociais atinja esse montante.
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Deduções à coleta com limite cumulativo

Despesas
Saúde
Despesas de saúde com a aquisição de bens e serviços de saúde que sejam isentas de IVA, ou
sujeitas à taxa reduzida de 6%, relativas ao sujeito passivo ou a qualquer elemento do agregado que
tenham sido comunicadas pelos prestadores de serviços ou alienantes de bens à AT, bem como os
prémios com seguros de saúde ou contribuições pagas a associações mutualistas ou a instituições
sem fins lucrativos que tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde. (1)

Educação

Situação do sujeito

Limite máximo

Não casado / Casado (tributação conjunta)

15% até € 1.000

Não casado / Casado (tributação conjunta)

30% até € 800(3) (4)

Não casado / Casado

25% até € 403,75

Despesas de educação e formação profissional que tenham sido comunicadas pelos prestadores de
serviços ou alienantes de bens à AT.(2)
Lares de terceira idade
Encargos com apoio domiciliário, lares e outras instituições de apoio a terceira idade relativos aos
sujeitos passivos, seus dependentes, ascendentes e colaterais até ao 3º grau que não possuam
rendimentos superiores ao salário mínimo nacional mais elevado.

NOTAS:
(1) Podem considerar-se as despesas de saúde e de despesas de educação e formação com origem noutro Estado membro da UE ou do EEE, podendo ser consideradas todas as despesas incorridas fora do território
português que sejam comunicadas através do Portal das Finanças.
(2) Consideram-se despesas de educação e formação os encargos com o pagamento de creches, jardins-de-infância, lactários, escolas, estabelecimentos de ensino, e outros serviços de educação, bem como as
despesas com manuais e livros escolares e despesas com refeições escolares. As despesas de educação e formação suportadas só são dedutíveis desde que prestadas, respetivamente, por estabelecimentos de
ensino integrados no sistema nacional de educação ou reconhecidos como tendo fins análogos pelos ministérios competentes, ou por entidades reconhecidas pelos ministérios que tutelam a área da formação
profissional e, relativamente às últimas, apenas na parte em que não tenham sido consideradas como encargo da categoria B.
(3) São dedutíveis como despesas de educação as rendas de imóveis quando o dependente (estudante) seja obrigado à deslocação para local diferente da residência permanente do agregado familiar, a uma distância
superior a 50 km, até ao limite de Euro 300 por ano. Sendo que a dedução corresponderá a 30% do valor suportado com as rendas. Os agregados familiares que atinjam o limite de Euro 800 de dedução com
despesas de educação podem ver este limite acrescido em Euro 200, quando a diferença corresponda a rendas.
(4) Os agregados familiares que atinjam o limite de Euro 800 de dedução com despesas de educação podem ver este limite acrescido em Euro 200, quando a diferença corresponda a rendas, ficando assim o limite
global
de € 1.000 no que diz respeito às despesas de educação e formação profissional.
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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(cont.)
Despesas

Situação do sujeito

Limite máximo

Encargos com Imóveis
Imóveis para habitação própria e permanente situados em território português ou no território de
outro Estado-Membro da UE ou no EEE, desde que, neste último caso, exista intercâmbio de
informações.

Não casado / Casado

15% até € 296 ou
€ 502(1)(2)(3)

NOTAS:
(1) São dedutíveis os seguintes encargos (limite da dedução de € 296):
− Juros de dívidas, por contratos celebrados até 31 de dezembro de 2011, contraídas com a aquisição, construção ou beneficiação de imóveis para habitação própria e permanente ou arrendamento devidamente
comprovado para habitação permanente do arrendatário, salvo se as mencionadas importâncias forem devidas a uma entidade residente em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais
favorável e que não tenha um estabelecimento estável em Portugal ao qual os rendimentos sejam imputáveis; ou
− Prestações devidas em resultado de contratos celebrados até 31 de dezembro de 2011 com cooperativas de habitação ou no âmbito do regime de compras em grupo, na parte que respeita a juros e amortizações
das correspondentes dívidas; ou
− Importâncias pagas a título de rendas por contratos de locação financeira celebrados ao abrigo deste regime até 31 de dezembro de 2011 relativo a imóveis para habitação própria e permanente, na parte que não
constituam amortização de capital.
(2) Nas situações em que o rendimento para efeito de determinação da taxa se situa entre €7.091 e €30.000, a dedução é determinada nos seguintes termos:

Rendas: € 502 + [(€800-€502) x [€30.000 – Rendimento coletável / (€30.000 -€7.091)]] Juros: € 296 + [(€450-€296) x [€30.000 – Rendimento coletável / (€30.000 -€7.091)]]
As rendas não serão dedutíveis se estas importâncias forem devidas a uma entidade residente em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável e que não tenha um
estabelecimento estável em Portugal ao qual os rendimentos sejam imputáveis.
(3)
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(cont.)
Despesas
Pensões de alimentos
Importâncias comprovadamente suportadas e não reembolsadas respeitantes a encargos com pensões
de alimentos a que o sujeito passivo esteja obrigado por sentença judicial ou por acordo homologado
nos termos da lei civil, salvo nos casos em que o seu beneficiário faça parte do mesmo agregado
familiar ou relativamente ao qual estejam previstas outras deduções.

Dedução do IVA em faturas (1)
Despesas com manutenção e reparação de veículos automóveis, manutenção e reparação de
motociclos, de suas peças e acessórios; alojamento, restauração e similares, atividades de salões de
cabeleireiro e institutos de beleza e veterinários.
Despesas com passes sociais.

Situação do sujeito

Limite máximo

Não casado / Casado

20% sem limite

15% do IVA
Fatura com
limite de € 250

Por agregado familiar
100% IVA

(1) Podem considerar-se as despesas de saúde e de despesas de educação e formação com origem noutro Estado membro da UE ou do EEE, podendo ser consideradas todas as despesas incorridas fora do
território português que sejam comunicadas através do Portal das Finanças.
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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Benefícios Fiscais – Deduções à coleta
Descrição do benefício fiscal

Situação do sujeito passivo

Limite máximo

Não casado / Casado

20% com o limite de 15% da coleta

-

Não concorre com os limites globais das
deduções à coleta de IRS

Business angels(1)
Valor investido pela pessoa individual ou pela sociedade por quotas unipessoais ICR de que sejam
sócios (i.e., a entrada de capitais em dinheiro destinados a subscrição ou aquisição de quotas ou
ações ou a realização de prestações acessórias ou suplementares de capital em sociedades que usem
efetivamente essas entradas de capital na realização de investimentos com potencial de crescimento
e valorização).

Programa Semente
Os sujeitos passivos que realizem investimentos elegíveis até €100.000 em startups no âmbito do
programa Semente, passam a deduzir 25% deste investimento até ao limite de 40% da coleta de IRS.
As importâncias que ultrapassem o limite de dedução poderão ser deduzidas, nas mesmas condições,
nos dois anos subsequentes.

NOTAS:
(1) Sócios das sociedades por quotas unipessoais ICR, investidores informais das sociedades veículo de investimento em empresas com potencial de crescimento, certificadas no âmbito do Programa COMPETE e
investidores informais em capital de risco a título individual certificados pelo IAPMEI, no âmbito do Programa FINICIA.

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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Benefícios Fiscais – Deduções à coleta
Descrição do benefício fiscal
Planos Poupança-Reforma (PPR)
Valor entregue anualmente para depósito em contas PPR(1)

Regime Público de Capitalização
Valor aplicado anualmente em contas individuais geridas em regime público de capitalização

Situação do sujeito passivo

Não casado/ Casado

Não casado/ Casado

Limite máximo

Até 35 anos

20% até € 400

Entre 35 e 50 anos

20% até € 350

Mais de 50 anos

20% até € 300

Até 35 anos

20% até € 400

Mais de 35 anos

20% até € 350

Encargos suportados relacionados com reabilitação urbana

Não casado/ Casado

30% até € 500

Donativos(2)

Não casado / Casado

25% com o limite de 15% da
coleta

NOTAS:
Não são dedutíveis os valores aplicados pelos sujeitos passivos após a data da passagem à reforma.
O valor de alguns donativos poderá ser objeto de majoração, para efeitos deste cálculo (20%, 30%, 40% ou 50%).
Seguem alguns exemplos de donativos que são dedutíveis para efeitos fiscais e as respetivas majorações. A lista é meramente exemplificativa não pretendendo detalhar de forma exaustiva todas as realidades que
estão enquadradas neste benefício fiscal:
• 20%: museus, bibliotecas, associações promotoras do desporto, estabelecimentos de ensino, organizações não governamentais de ambiente (ONGA);
• 30%: igrejas, instituições religiosas, pessoas coletivas de fins não lucrativos pertencentes a confissões religiosas ou por elas instituídas;
• 40%: creches, lactários, jardins-de-infância; instituições de apoio a infância ou a terceira idade; apoio e tratamento de toxicodependentes ou de doentes com sida, com cancro ou diabéticos; instituições dedicadas
à promoção de iniciativas dirigidas à criação de oportunidades de trabalho e de reinserção social;
• 50%: entidades de apoio pré-natal a adolescentes e a mulheres em situação de risco; que dão apoio a meios de informação, de aconselhamento, de encaminhamento e de ajuda a mulheres grávidas em situação
social, psicológica ou economicamente difícil; de apoio, acolhimento e ajuda humana e social a mães solteiras e a crianças nascidas em situações de risco ou vítimas de abandono.
(1)
(2)
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A soma das deduções à coleta anteriormente referidas não pode exceder os seguintes limites:

Limite (€)

€ 0 – € 7.091

Sem limite

> € 7.091 – < € 80.640

> € 80.640

1.000 +

2.500 − 1.000 ×

(Valor do último escalão − Rendimento Coletável)
(Valor do último escalão − Valor do primeiro escalão)

1.000

Nos agregados com 3 ou mais dependentes, os limites são majorados em 5% por cada dependente que não seja sujeito passivo

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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Deduções à coleta sem limite cumulativo

Despesas

Situação do sujeito

Prémios de seguros de vida - deficientes(1)
• Prémios de seguros de vida ou contribuições para associações mutualistas que cubram exclusivamente os riscos Não casado / Casado
de morte, invalidez ou reforma por velhice em benefício do contribuinte ou dependente deficiente.
•

No caso de contribuições pagas para reforma por velhice a dedução depende de o benefício ser garantido após
os 55 anos de idade e cinco anos de duração do contrato, ser pago por aquele ou por terceiros e desde que,
neste caso, tenham sido comprovadamente tributados como rendimento do sujeito passivo.

Despesas de acompanhamento
• Despesas de acompanhamento de sujeito passivo ou dependente cujo grau de invalidez permanente seja igual
ou superior a 90%.
Despesas de educação - deficientes(1)
• Despesas de educação e reabilitação do sujeito passivo ou dependentes com deficiência.

Não casado / Casado

Por cada sujeito passivo ou
dependente

Limite máximo
25% com o limite de 15%
da coleta
25% com o limite de € 65 não
casado / € 130 casado

€ 1.900

30% sem limite

NOTAS:
(1)

Considera-se deficiência quem apresente um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%.

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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(Cont.)

Despesas
Pessoais
Deduções relativas aos sujeitos passivos, seus descendentes e ascendentes

Situação do sujeito

Limite máximo

Por cada sujeito passivo

Por cada sujeito passivo com deficiência
Família monoparental
Por cada dependente

€ 250

(1)
(2)

€ 335
€ 600

(4)

Por cada dependente e ascendente com deficiência
Por cada ascendente

€ 1.900

(3)

(5)(6)

(2)

€ 1.187,5
€ 525

NOTAS:
35% do valor das faturas relativas a quaisquer bens ou serviços comunicadas à AT que não sejam dedutíveis a outro título, com o limite de € 250.
Considera-se deficiência quem apresente um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%.
(3) 45% do valor das faturas relativas a quaisquer bens ou serviços comunicadas à AT que não sejam dedutíveis a outro título, com o limite de € 335.
(4) A dedução é de € 725 relativamente aos dependentes com idade igual ou inferior a 3 anos de idade.
(5) Que viva em economia comum com o sujeito passivo e não aufira rendimento superior a pensão mínima do regime geral.
(6) Esta dedução será de € 635 no caso de existir apenas um ascendente, nas condições indicadas.
(1)
(2)
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Rendimentos empresariais e profissionais
A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais faz-se:
a) Com base nas regras do regime simplificado;
b) Com base na contabilidade.
Métodos
Regime simplificado Rendimento anual < €
200.000,00 (cont.)

Rendimento Coletável
•

A determinação do rendimento coletável obtém-se por aplicação dos seguintes coeficientes:

– 15% do valor das vendas de mercadorias e de produtos, bem como de prestações de serviços relacionadas com atividades hoteleiras
(exceto alojamento local), restauração e bebidas;
– 75% do valor decorrente de atividades profissionais previstas na tabela de classificação de atividades, prevista no Artigo 151.º do
Código do IRS;
– 35% das restantes prestações de serviços;
– 95% do valor decorrente de rendimentos provenientes de contratos de cessão ou utilização temporária da propriedade intelectual ou
industrial ou a prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico, outros
rendimentos prediais, saldo positivo das mais e menos-valias e restantes incrementos patrimoniais;
– 30% do valor de subsídios ou subvenções não destinadas à exploração;
– 10% dos subsídios destinados à exploração e outros rendimentos da Categoria B;

•

Não beneficiam de qualquer dedução especifica as prestações de serviços efetuados a sociedades nas quais:
i.
ii.

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

o sujeito passivo detenha, direta ou indiretamente, pelo menos 5% das respetivas partes de capital ou direitos de voto; ou
o sujeito passivo, o cônjuge ou unido de facto e os ascendentes e descendentes detenham no seu conjunto, direta ou
indiretamente, pelo menos 25% das respetivas partes de capital ou direitos de voto.
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(Cont.)
Regime Simplificado

Métodos
Regime simplificado
200.000,00

Rendimento Coletável
(1)

Rendimento anual < €

Existe a possibilidade de optar anualmente pelo regime
de contabilidade organizada.
(1)

•

No âmbito do regime simplificado, a determinação do rendimento coletável dos rendimentos empresariais ou profissionais passa a
estar parcialmente condicionada à verificação de despesas e encargos efetivamente suportados (3).

•

Ao rendimento tributável após a aplicação do respetivo coeficiente (0,75 (1) ou 0,35 deverá somar-se a diferença positiva entre 15%
do rendimento bruto e o somatório das despesas e encargos relacionados com a atividade.

•

Assim sendo, consideram-se para efeitos de dedução os seguintes tipos de despesas:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.
•
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

Euro 4.104 ou, quando superior, as contribuições obrigatórias para regimes de proteção social conexas com as atividades
em causa;
Dedução das despesas efetivamente incorridas com a atividade, designadamente remunerações de trabalhadores,
ordenados ou salários comunicadas pelo sujeito passivo à Autoridade Tributária (AT);
Rendas de imóveis afetos à atividade empresaria ou profissional que constem de faturas e outros documentos,
comunicadas pelo sujeito passivo à AT;
1,5% do valor patrimonial tributário dos imóveis afetos à atividade empresarial ou profissional ou, quanto a imóveis
afetos a atividades hoteleiras ou de alojamento local de que o sujeito passivo seja proprietário, usufrutuário ou
superficiário, 4% do respetivo valor patrimonial tributário;
Outras despesas com a aquisição de bens e prestações de serviços relacionadas com a atividade, que constem de faturas
comunicadas pelo sujeito passivo à AT, como por exemplo as despesas com materiais de consumo corrente, eletricidade,
água, transportes e comunicações, rendas, contencioso, seguros, rendas de locação financeira, quotizações para ordens e
outras organizações representativas de categoriais profissionais respeitantes ao sujeito passivo, deslocações, viagens e
estadas do sujeito passivo e dos seus empregados;
importações ou aquisições intracomunitárias de bens e serviços relacionados com a atividade.

As despesas e encargos previstas nos pontos iii. , iv. , e v., quando apenas parcialmente afetas à atividade empresarial e
profissional, são consideradas em apenas 25%.
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(Cont.)

Métodos

Rendimento Coletável

Atos isolados

Rendimento tributável determinado de acordo com as regras previstas para o regime simplificado ou contabilidade organizada.

Consideram-se como rendimentos provenientes de
atos isolados os que não resultem de uma prática
previsível ou reiterada.
Contabilidade organizada

Regras estabelecidas no Código do IRC para a determinação do lucro tributável, com algumas adaptações.

Sujeitos passivos não abrangidos pelo regime
simplificado por ultrapassarem os limites acima
referidos ou por opção (1).

Mínimo de Existência
•

O mínimo de existência, a partir de 2018, passa a ser aplicável aos prestadores de serviços que desenvolvam atividades especificamente previstas na lista anexa ao Código do
IRS.

•

O valor do mínimo de existência passa a corresponder a 1,5 x 14 x Indexante de Apoios Sociais (“IAS”) (2), o que atualmente corresponde a Euro 9.006,9. Estabelece-se ainda
que o mínimo de existência não poderá ser inferior ao valor anual da retribuição mínima mensal (o valor anual corresponde a Euro 8.120).

NOTAS:
(1) O exercício da opção é anual devendo ser efetuada na declaração de início de atividade ou até ao fim do mês de março do ano em que pretende exercer essa opção.
(2) Conforme Portaria n.º 21/2018, de 18 de janeiro, o valor do IAS foi atualizado para Euro 428,90.
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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(Cont.)
Contabilidade organizada
Na determinação dos rendimentos empresariais e profissionais dos sujeitos passivos não abrangidos pelo regime simplificado, seguir-se-ão as regras estabelecidas no Código
do IRC para determinação do lucro tributável, com as seguintes adaptações:
Encargos não dedutíveis
Afetação de imóvel destinado à habitação
própria
Tributação autónoma

• Remunerações dos titulares de rendimentos desta categoria, assim como ajudas de custo, utilização de viatura própria
ao serviço da atividade, subsídios de refeição e outras prestações remuneratórias.
• Os encargos dedutíveis, designadamente amortizações, juros, rendas, energia, água e telefone fixo, não podem
ultrapassar 25% do total das respetivas despesas devidamente comprovadas.
• Despesas não documentadas: 50%;
• Despesas de representação dedutíveis: 10%;
• Encargos dedutíveis com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas cujo custo de aquisição seja inferior a € 20.000,00,
motos e motociclos: 10%. Relativamente a encargos dedutíveis respeitantes a automóveis ligeiros de passageiros ou
mistos, cujo custo de aquisição seja igual ou superior a € 20.000,00, aplica-se uma taxa de 20% (exceto as viaturas
movidas exclusivamente a energia elétrica, as quais não estão sujeitas a tributação autónoma). No caso de viaturas
híbridas plug-in as taxas são de 5% e 10%, respetivamente; e no caso de viaturas a GPL ou GNV as taxas são de 7,5%
e 15%, respetivamente;
• Ajudas de custo dedutíveis: 5%; (1)
• Ajudas de custo não dedutíveis, suportadas por sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal no exercício a que as
mesmas respeitam: 5%;
• Pagamentos a não residentes sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável: 35%.(2)

NOTAS:
(1) As ajudas de custo e a compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador quando não exista mapa de controlo das deslocações no primeiro caso e, no segundo, quando não existir a identificação
da viatura, do respetivo proprietário e do número de quilómetros percorridos, exceto se houver tributação em sede de IRS na esfera do beneficiário, não são considerados encargos dedutíveis.
(2) A tributação autónoma pode ser afastada, caso o sujeito passivo prove que os encargos em questão correspondem a operações efetivamente realizadas e não têm um carácter anormal ou um montante
exagerado.
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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Rendimentos de Capitais
Juros /Dividendos/Outros

• São tributados a uma taxa de 35% os:
- rendimentos cuja fonte se situe num paraíso fiscal;
- rendimentos pagos em contas “jumbo”.
•

Os restantes rendimentos de capitais são tributados a uma taxa de 28%.

•

Os rendimentos de fonte nacional, bem como os de fonte estrangeira pagos através de um agente pagador em Portugal estão sujeitos a
retenção na fonte.

•

O englobamento é facultativo para os sujeitos passivos residentes em Portugal, sendo o rendimento tributável reduzido em 50%
relativamente a lucros distribuídos por entidades residentes em Portugal ou noutros Estados-Membro da UE desde que preencham os
requisitos e condições estabelecidos no artigo 2.º da Diretiva n.º 90/435/CEE, de 23 de julho (Diretiva Mães-Filhas).

Incrementos patrimoniais
Os incrementos patrimoniais são constituídos por:
•

Mais-valias;

•

Indemnizações por danos emergentes não comprovados e por lucros cessantes;

•

Indemnizações por danos morais, exceto as fixadas por decisão judicial ou arbitral ou resultantes de acordo homologado judicialmente;

•

Importâncias atribuídas em virtude da assunção de obrigações de não concorrência;

•

Acréscimos patrimoniais não justificados, nos termos dos artigos 87º, 88º ou 89ºA da Lei Geral Tributária.

(1)
(1)

(1)

NOTAS:
(1) Estes incrementos patrimoniais são considerados rendimento do ano em que são colocados à disposição.
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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Rendimentos Prediais

•

Consideram-se como rendimentos prediais as rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos, pagas ou colocadas à disposição dos respetivos titulares.

•

Quando a exploração de estabelecimentos de alojamento local não está afeto a uma atividade empresarial, o rendimento de alojamento local pode ser tributado como
rendimento predial.

•

Os sujeitos passivos não residentes que aufiram rendimentos prediais e que residam noutro Estado da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu – neste último
caso, desde que seja num Estado com intercâmbio de informações em matéria fiscal -, passam a ter a opção pela tributação às taxas progressivas. Para efeitos da
determinação da taxa, relevam os rendimentos auferidos mundialmente.

•

Salienta-se que no caso de imóveis habitacionais do património particular, que se encontrassem afetos a atividade empresarial e profissional, e que sejam restituídos
ao património particular, é possível diferir a tributação da mais-valia resultante da reafectação desde que o imóvel seja afeto à obtenção de rendimentos de categoria F
e durante esse período.

Encargos dedutíveis

Tributação

•

Todos os gastos efetivamente suportados e pagos pelo sujeito passivo para obter ou garantir os rendimentos prediais, com exceção:
- dos gastos de natureza financeira;
- dos relativos a depreciações;
- dos relativos a mobiliário, eletrodomésticos e artigos de conforto ou decoração.

•

Outros encargos que, nos termos da lei, o condómino deva obrigatoriamente suportar e que sejam efetivamente pagos pelo sujeito
passivo;

•

O imposto municipal sobre imóveis e o imposto do selo, pagos em determinado ano, quando respeitem a prédio ou parte de prédio
cujo rendimento seja objeto de tributação nesse ano fiscal;

•

Gastos suportados e pagos nos 24 meses anteriores ao início do arrendamento relativos a obras de conservação e manutenção do
prédio, desde que entretanto o imóvel não tenha sido utilizado para outro fim que não o arrendamento.

•

Os rendimentos prediais provenientes de imóveis situados em Portugal ficam sujeitos a tributação à taxa especial de 28%.

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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Tributação das mais-valias

(1) (2) (3)

O saldo anual positivo apurado entre as mais-valias e as menos-valias realizadas
no mesmo ano é sujeito a tributação, conforme abaixo detalhado:
Ações (4)
Obrigações e outros títulos de dívida

(4)

Quotas e valores mobiliários que não os referidos anteriormente
Imobiliárias

(5)(6)

(4)

•

Taxa especial de 28%

•

Taxa especial de 28%

•

Taxa especial de 28%

•

Taxas finais de IRS

•

As mais-valias imobiliárias obtidas por residentes fiscais são tributadas em 50%

NOTAS:
(1) Os sujeitos passivos não residentes em território português são tributados a uma taxa especial de 28% sobre mais-valias. Os que qualifiquem como residentes noutro Estado-Membro da UE ou do EEE (desde que exista intercâmbio de
informações em matéria fiscal) podem optar pela tributação das mais-valias imobiliárias (imputáveis ou não a estabelecimento estável situado em território português) às taxas previstas para residentes. Para efeitos de determinação da taxa,
devem ser considerados os seus rendimentos mundiais nas mesmas condições aplicáveis a sujeitos passivos residentes.
(2) As mais-valias realizadas por não residentes fiscais em Portugal com a transmissão onerosa de partes sociais, outros valores mobiliários, warrants autónomos emitidos por entidades residentes em território português e negociados em
mercados regulamentados de bolsa e instrumentos financeiros derivados celebrados em mercados regulamentados de bolsa, poderão beneficiar de isenção de imposto, desde que cumpridas as seguintes condições:
– as pessoas singulares não residentes e sem estabelecimento estável em território português não sejam residentes em
“paraísos fiscais”;
– não se tratar de mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de ações ou outras participações no capital de sociedades residentes em território português cujo ativo seja constituído, em mais de 50%, por bens imobiliários aí situados ou,
tratando-se de SGPS ou sociedade detentora de participações, se esta se encontrar em relação de domínio, a título de dominante, com uma sociedade cujo ativo seja constituído, em mais de 50%, por bens imobiliários aí situados.
(3) Consideram-se, igualmente, como mais-valias obtidas em território português as realizadas com a alienação de partes socais de sociedades não residentes em Portugal, quando, em qualquer momento, nos 365 dias anteriores à alienação, o
valor das partes sociais resulte, direta ou indiretamente, em mais de 50%, de bens imóveis situados em território português, com exceção dos bens imóveis afetos a uma atividade de natureza agrícola, industrial ou comercial que não consista na
compra e venda de bens imóveis.
(4) As mais-valias de partes sociais relativas a micro e pequenas empresas não cotadas nos mercados regulamentado ou não regulamentado da bolsa de valores são consideradas em 50% do seu valor. Para o efeito, deve a sociedade ser
identificada na declaração de IRS do alienante pelo seu número de contribuinte.
(5) Os ganhos com a alienação de imóveis, destinados a habitação própria e permanente, poderão ser excluídos de tributação se o sujeito passivo reinvestir o valor de realização, deduzidos da amortização de eventual empréstimo contraído para a
aquisição do imóvel, na aquisição da propriedade de outro imóvel, em Portugal, em qualquer outro Estado-Membro da UE, ou no EEE, desde que, neste último caso, exista intercâmbio de informações, no prazo de 24 meses, no caso de o
reinvestimento ser anterior à realização da mais-valia ou 36 meses, no caso do reinvestimento ser posterior à realização da mais-valia.
(6) Estando em causa a transmissão de imóveis adquiridos por doação, isenta de Imposto do Selo por existirem laços familiares, considera-se como valor de aquisição o valor patrimonial tributário constante da matriz até aos dois anos anteriores à
doação.
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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Manifestações de fortuna

Há possibilidade de proceder à avaliação da matéria
coletável de IRS por métodos indiretos, nomeadamente
nas seguintes situações:
• Quando exista uma divergência não justificada de, pelo
menos, um terço entre os rendimentos declarados e o
acréscimo de património ou o consumo evidenciado pelo
contribuinte no mesmo período de tributação;
• Quando falte a declaração de rendimentos e o
contribuinte evidencie as manifestações de fortuna
adiante enumeradas;
• Quando o contribuinte declare rendimentos que
demonstrem, sem razão justificada, uma desproporção
superior a 30%, para menos, em relação ao rendimento
padrão resultante da tabela:

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

Manifestações de fortuna

Rendimentos padrão

Imóveis de valor de aquisição igual ou superior a € 250.000

20% do valor de aquisição

Automóveis ligeiros de passageiros de valor igual
ou superior a € 50.000 e motociclos de valor igual
ou superior a € 10.000

50% do valor no ano de matrícula,
com o abatimento de 20% por
cada um dos anos seguintes

Barcos de recreio de valor igual ou superior a € 25.000

Valor no ano de registo, com o
abatimento de 20% por cada um dos
anos seguintes

Aeronaves de turismo

Valor no ano de registo, com o
abatimento de 20% por cada um dos
anos seguintes

Suprimentos e empréstimos efetuados à
sociedade, no ano em causa, de valor igual ou
superior a € 50.000

50% do valor anual

Montantes transferidos de e para contas de depósito ou de
títulos abertas pelo sujeito passivo em instituições
financeiras residentes em país, território ou região sujeito a
um regime fiscal claramente mais favorável, constante da
lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças, cuja
existência e identificação não seja mencionada na
declaração anual de IRS

Valor total transferido
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Na aplicação desta tabela, tomam-se em consideração:
•

Os bens adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores pelo sujeito
passivo ou qualquer elemento do respetivo agregado familiar;

•

Os bens de que frua no ano em causa o sujeito passivo ou qualquer elemento
do respetivo agregado familiar, adquiridos, nesse ano ou nos três anos
anteriores, por sociedade na qual detenham, direta ou indiretamente,
participação maioritária, ou por entidade sedeada em território de fiscalidade
privilegiada ou cujo regime não permita identificar o titular respetivo;

•

Os suprimentos e empréstimos efetuados pelo sócio à sociedade, no ano em
causa, ou por qualquer elemento do seu agregado familiar.

Verificando-se as premissas de que depende a aplicação da tabela, ou a existência
de uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os
rendimentos declarados e o acréscimo do património ou do consumo, cabe ao
sujeito passivo efetuar a prova de que correspondem à realidade os rendimentos
declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas,
designadamente herança ou doação, rendimentos que não esteja obrigado a
declarar, utilização do seu capital ou recurso ao crédito.
Os acréscimos patrimoniais de valor superior a € 100.000 não justificados (por
falta de entrega da declaração de rendimentos ou por divergência não justificada
face aos valores declarados) ficam sujeitos a tributação à taxa especial de 60%.

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.
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Taxas liberatórias em IRS
Fontes de rendimento

Taxa(2)

•

Lucros distribuídos por entidades residentes em Portugal ou pagos através do agente pagador situado em Portugal

•

Juros de depósitos à ordem/prazo/certificados de depósito/suprimentos/relativos a entidades residentes (3)

28%

•

Rendimentos de títulos de dívida, nominativos ou ao portador, operações de reporte, cessões de crédito, contas de títulos
com garantia de preços ou outras operações similares ou afins (3)

28%

(1) (5)

•

Diferença positiva entre o valor do resgate e os prémios pagos em operações de seguros do ramo vida, fundos de pensões
e regimes especiais de segurança social (com restrições) (3)

28%

(5)

•

Rendimentos das categorias A, B e H auferidos por não residentes

25%

•

Ganhos decorrentes de swaps cambiais, de taxa de juro, de juro e divisas e de operações cambiais a prazo (3)

28%

•

Indemnizações que visem a reparação de danos não patrimoniais e de danos emergentes e importâncias atribuídas
por obrigações de não concorrência, auferidas por não residentes

25%

•

Rendimentos/resgates pagos por Fundos de Investimento mobiliários situados em território português (3)

28%

(3)

28% (5)

Outras taxas especiais em IRS
•

Saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias apuradas na transmissão onerosa de partes sociais e outros valores
mobiliários (3)

28%

•

Rendimentos prediais líquidos das despesas fiscalmente dedutíveis

28%

•

Lucros distribuídos por entidades não residentes sem intervenção de um “agente pagador” residente em Portugal

•

(3) (4)

(5)

28%

(5)

Juros pagos por entidades não residentes sem intervenção de um “agente pagador” residente em Portugal (3)

28%

(5)

•

Gratificações auferidas pela prestação ou em razão da prestação de trabalho quando não atribuídas pela entidade
patronal nem por entidade que com esta mantenha relações de grupo, domínio ou simples participação

10%

•

Rendimentos líquidos das categorias A e B auferidos, por residentes não habituais, em atividades definidas na Portaria nº
12/2010, de 7 de janeiro

20%

•

Acréscimos patrimoniais não justificados de valor superior a € 100.000,00

60%
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(3)

NOTAS:
(1) Os juros de certas emissões de títulos da dívida pública e não
pública, quando pagos a não residentes, estão isentos de IRS.
(2) A taxa liberatória passa a ser de 35% sempre que os rendimentos
sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de
um ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados,
exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo.
(3) Estes rendimentos podem ser englobados por opção dos respetivos
titulares residentes em território português.
(4) São dedutíveis os gastos necessários para obter tais rendimentos
exceto os de natureza financeira, gastos com depreciações e gastos
com mobiliários ou objetos de decoração. No caso de fração autónoma
de prédio em regime de propriedade horizontal, são dedutíveis,
relativamente a cada fração ou parte de fração, outros encargos que,
nos termos da lei, o condómino deva obrigatoriamente suportar e que
sejam efetivamente pagos pelo sujeito passivo.
(5) A taxa é de 35% no caso de se tratar de uma entidade domiciliada
num paraíso fiscal.
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Benefícios fiscais em IRS
Fontes de Rendimento
Aplicações a prazo
Rendimentos derivados da remuneração de depósitos ou de quaisquer aplicações em instituições financeiras ou de títulos de dívida, cujo capital esteja imobilizado durante um período mínimo de
5 anos e o vencimento da remuneração ocorra no final do período contratualizado:
- Exclusão de tributação de 20% do rendimento quando o vencimento ocorra após 5 e antes de 8 anos;
- Exclusão de tributação de 60% do rendimento quando o vencimento ocorra a partir do 8° ano.
Juros de contas “Poupança-Reformado”
• Isentos, na parte que não ultrapassarem € 10.500 do saldo da conta.
Juros de depósitos a prazo de contas “Emigrante”
• Retenção na fonte à taxa de 11,5% apenas sobre os juros de depósitos efetuados até 31 de dezembro de 2007
Propriedade literária, artística e científica
•

Os rendimentos, incluindo os provenientes da alienação de obras de arte de exemplar único e os rendimentos provenientes das obras de divulgação pedagógica e científica, são
considerados apenas em 50%, líquidos de outros benefícios, se auferidos pelo titular originário residente em Portugal.

•

O montante que poderá beneficiar deste regime fica limitado a € 10.000.

Trabalhadores destacados
É isento de IRS, com o limite anual de €10.000, o acréscimo de rendimento do trabalho dependente auferido por residente fiscal em território português decorrente de uma deslocação para o
estrangeiro por período não inferior a 90 dias, dos quais 60 necessariamente seguidos, desde que titulado por um acordo escrito. Esta isenção não é acumulável com outros benefícios fiscais
aplicáveis a rendimentos do trabalho dependente nem com o regime fiscal de residentes não habituais.
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(cont.)
Fontes de Rendimento
Regime extraordinário de apoio à reabilitação urbana
Rendimentos obtidos por fundos de investimento imobiliários em que pelo menos 75% dos ativos sejam bens imóveis sujeitos a ações de reabilitação em “áreas de reabilitação urbana”:
• Rendimentos respeitantes a unidades de participação, são sujeitos a tributação, por retenção na fonte, à taxa de 10%; (1)
• O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de participação destes fundos, estão sujeitas a tributação à taxa de 10%, sem prejuízo da opção
pelo englobamento, com exceção dos sujeitos passivos residentes que obtenham rendimentos no âmbito de uma atividade comercial, industrial ou agrícola, ou as entidades não residentes as
quais lhes seja aplicável a isenção prevista no artigo 27.° EBF;
• As mais-valias auferidas por residentes em território português, quando inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados em “área de reabilitação urbana”, são sujeitas a tributação
à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento;
• Rendimentos prediais auferidos, quando inteiramente decorrentes do arrendamento em “área de reabilitação urbana”, são sujeitos a tributação à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo
englobamento. (2)
Rendimentos de fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional
• Rendimentos respeitantes a unidades de participação, pagos ou colocados a disposição dos respetivos titulares, quer seja por distribuição ou reembolso, excluindo o saldo positivo entre as
mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação das unidades de participação, ficam isentos de IRS;
• Mais-valias resultantes da transmissão de imóveis destinados à habitação própria a favor dos fundos de investimento, que ocorram da conversão do direito de propriedade desses imóveis
num direito de arrendamento, ficam isentos de IRS.

NOTAS:
(1) Exceto quando os titulares dos rendimentos sejam entidades isentas quanto aos rendimentos de capitais ou entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português às quais os rendimentos sejam imputáveis, excluindo:
a) Entidades residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministério das Finanças;
b) As entidades não residentes detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25% por entidades residentes.
(2) Desde que o arrendamento seja inteiramente decorrente de:
a) Imóveis situados em “área de reabilitação urbana”, recuperados
b) Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação;
nos termos dos artigos 27.° e seguintes do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação.
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(cont.)
Fontes de Rendimento
Incentivo fiscal à aquisição de participações sociais pelos trabalhadores
•

Isenção de IRS, até ao limite de 40.000 euros, de ganhos derivados de planos de opções, de subscrição, de atribuição ou outros de efeito equivalente, sobre valores mobiliários ou direitos
equiparados, criados em benefício de trabalhadores (incluindo os resultantes da alienação ou liquidação financeira das opções ou direitos ou de renúncia onerosa ao seu exercício, a favor da
entidade patronal ou de terceiros, e, bem assim, os resultantes da recompra por essa entidade, mas, em qualquer caso, apenas na parte em que a mesma se revista de carácter
remuneratório, dos valores mobiliários ou direitos equiparados, mesmo que os ganhos apenas se materializem após a cessação da relação de trabalho ou de mandato social), auferidos por
trabalhadores de entidades empregadoras relativamente às quais se verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições:
- sejam qualificadas como micro ou pequena empresa;
- tenham sido constituídas há menos de seis anos;
- desenvolvam a sua atividade no âmbito do setor da tecnologia, nos termos a definir por portaria, mediante certificação pela Agência Nacional de Inovação, S. A.

•
•

Esta isenção depende da manutenção, na esfera do trabalhador, dos direitos subjacentes aos títulos geradores dos ganhos isentos por um período mínimo de dois anos.
Não podem beneficiar desta isenção de IRS os membros dos órgãos sociais e os titulares de participações sociais superiores a 5 %.

Recapitalização das empresas
•
•

Os sujeitos passivos de IRS que realizem entradas de capital, em dinheiro, a favor de sociedade na qual detenham uma participação social e que perca metade do capital social, deduzam, até
20% dessas entradas ao montante bruto dos lucros colocados à disposição por essa sociedade ou,
No caso de alienação dessa participação, deduzam, até 20% dessas entradas ao saldo apurado entre as mais-valias e menos-valias realizadas, no próprio ano e nos cinco anos seguintes.
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Residentes Não Habituais
Desde 2009, os sujeitos passivos que qualifiquem como residentes segundo a lei
portuguesa e não tenham sido tributados como residentes fiscais em Portugal nos cinco
anos anteriores poderão beneficiar deste regime durante 10 anos consecutivos.
Para que possa beneficiar da aplicação deste regime, a pessoa deve estar registada no
registo de contribuintes da AT na qualidade de “residente não habitual”. Para o efeito,
o contribuinte tem de requerer a aplicação do regime e apresentar uma declaração em
como não se verificaram os requisitos necessários para serem considerados residentes
em território português, em qualquer dos 5 anos fiscais anteriores. No entanto, quando
existam fundados indícios de falta de veracidade dos elementos constantes da referida
declaração, pode ser solicitada a apresentação de certificados de residência fiscal e
declarações anuais de rendimentos, para atestar a residência no estrangeiro.
Segundo este regime:
•

Os rendimentos de trabalho dependente e os rendimentos empresariais e
profissionais auferidos em atividades de elevado valor acrescentado com carácter
científico, artístico ou técnico (Portaria n.º 12/2010, de 7 de janeiro) serão sujeitos
a uma tributação autónoma de 20%, à qual acresce a sobretaxa extraordinária de
3,5%;

•

Os rendimentos de trabalho dependente, pensões, rendimentos empresariais e
profissionais e outros tipos de rendimento obtido no estrangeiro poderão ser isentos
de IRS dentro de certas condições. No entanto, determinados rendimentos isentos
serão tidos em conta para efeitos de aplicação das taxas marginais de IRS.
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Segurança Social

Segurança Social
Regime

Taxas
Beneficiários

Regime Geral
• Trabalhadores por conta de outrem
• Órgãos Sociais (1)
Trabalhadores Independentes (2)
• Taxa unificada
Sector Bancário
• Com fins lucrativos
• Sem fins lucrativos

Empresa

11%
11%

23,75%
23,75%

29,6%

Até 10%

3%
3%

23,26%
22,4%

(3)

Entrada em
vigor a 1 de
janeiro de
2018 (3)

 Passam a qualificar como entidades contratantes as
pessoas coletivas e as pessoas singulares com
atividade empresarial que no mesmo ano civil
beneficiem de mais de 50% do valor total da
atividade de determinado trabalhador independente;
 A taxa contributiva a cargo das entidades contratantes
quando a dependência económica seja superior a 80%
passa a estar fixada em 10%;
 A taxa contributiva a cargo das entidades contratantes
quando a dependência económica seja entre 50% e
80% é fixada em 7%.

NOTAS:
(1) Desde 2014, a base de incidência contributiva deixa de ter um limite máximo e passa a ter por base a remuneração efetiva.
(2) A base de incidência de contribuições obrigatórias para a Segurança Social será determinada entre 10 escalões possíveis entre 1,5 e 12 IAS (€ 628,83 e € 5.030,64 para 2016) –
sendo determinada oficiosamente pela Segurança Social.
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Carga fiscal
Carga fiscal suportada para diferentes rendimentos brutos de trabalho
dependente (1)
Rendimento
Bruto

IRS

Segurança
Social

IRS +
Segurança
Social

Carga
Fiscal

Casado/2
titulares

€ 14.000

€ 0,00

€ 1.540,00

€ 1.540,00

11%

Solteiro

€ 14.000

€ 1.423,34

€ 1.540,00

€ 2.963,34

21,17%

Casado/2
titulares

€ 28.000

€ 2.727,88

€ 5.807,88

20,74%

Solteiro

€ 28.000

€ 5.605,40

€ 3.080,00

€ 8.685,40

31,02%

Casado/2
titulares

€ 56.000

€ 10.727,60

€ 6.160,00

€ 16.887.60

30,16%

Solteiro

€ 56.000

€ 16.221,32

€ 6.160,00

€ 22.381,32

39,97%

€ 3.080,00

NOTAS:
(1) Para este cálculo foram consideradas as seguintes deduções à
coleta: dedução pessoal relativa aos dependentes e o valor máximo
relativo aos encargos gerais familiares. Nas situações de sujeitos
passivos casados, foi considerado o regime de tributação conjunta e 2
dependentes com mais de 3 anos de idade.

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

Guia Fiscal 2018

32

Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas (IRC)

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

Guia Fiscal 2018

33

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)

Taxas do imposto

•

•

A taxa normal do IRC para as empresas residentes que exercem a título
principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, ou para
estabelecimentos estáveis de empresas não residentes que exercem essas
atividades é de 21%, à qual acresce, na maioria dos concelhos, a derrama
municipal à taxa máxima de 1,5%, incidente sobre o lucro tributável.

•

Os sujeitos passivos que sejam qualificados como PME, nos termos da
legislação aplicável, beneficiam de uma taxa reduzida de 17% sobre os
primeiros € 15.000 de matéria coletável. A aplicação da redução de taxa em
apreço está, contudo, sujeita às regras de minimis de auxílio comunitário.

•

Sobre a parte do lucro tributável superior a € 1.500.000 sujeito e não isento de
IRC apurado por sujeitos passivos residentes em território português que
exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou
agrícola e por não residentes com estabelecimento estável em território
português, incidem as taxas adicionais, a título de derrama estadual,
constantes da tabela seguinte:

Lucro tributável

Taxas

De mais de € 1.500.000 até € 7.500.000

3%

De mais de € 7.500.000 até € 35.000.000

5%

Superior a € 35.000.000

9%

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

Assim, sempre que o lucro tributável for superior a € 35.000.000, a aplicação
das taxas é efetuada de forma escalonada, sendo que o valor de € 6.000.000
(€ 7.500.000 - € 1.500.000) é tributado à taxa de 3%, o valor de € 27.500.000
(€ 35.000.000 - € 7.500.000) é tributado à taxa de 5% e o remanescente
(superior a € 35.000.000) à taxa de 9%.
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•

A taxa do IRC para as entidades com sede ou direção efetiva em território
português que não exerçam, a título principal, atividades com fins lucrativos é
de 21%.

•

As entidades não residentes sem estabelecimento estável estão sujeitas a
imposto à taxa de 25%, com as seguintes exceções:

Fontes de rendimento

Taxas

Lucros e reservas colocados à disposição por uma entidade residente
em território português a entidades residentes num Estado-Membro
da UE ou do EEE ou a um estabelecimento estável, situado noutro
Estado-Membro, de uma entidade residente num Estado-Membro da
UE ou do EEE (Diretiva n.º 2011/96/UE), ou a entidades residentes
num Estado com o qual Portugal haja celebrado um ADT, desde que,
neste último caso, a taxa de tributação corresponda a, pelo menos,
60% da taxa do IRC

0%

Rendimentos de títulos de dívida e de outras aplicações de capital

25%/
35%(2) (3)

Juros e royalties pagos entre sociedades associadas cujo beneficiário
seja uma sociedade de outro Estado-Membro da UE ou um
estabelecimento estável situado noutro Estado-Membro de uma
sociedade de um Estado-Membro (Diretiva n.º 2003/49/CE)

0%

Prémios de rifas, totoloto, jogo de loto, sorteios ou concursos

35%

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

(1)

(4)

NOTAS:
(1) A isenção de retenção na fonte apenas é aplicável quando exista uma percentagem mínima de participação,
direta ou direta e indireta, no capital social de uma entidade portuguesa de 10% e se verifique um período
mínimo ininterrupto de detenção da participação no ano anterior à distribuição dos dividendos. Caso a entidade
beneficiária seja residente na Suíça e a isenção prevista no n.º 3 do artigo 14.º do Código do IRC não seja
aplicável (por não se encontrarem verificados todos os requisitos de que a mesma depende), beneficiam ainda
de isenção de IRC os lucros colocados à disposição desde que a participação mínima direta seja de 25% e detida
há pelo menos dois anos, mas apenas se (i) ambas as entidades estiverem sujeitas e não isentas de imposto
sobre o rendimento, (ii) não sejam, nos termos dos ADTs celebrados por Portugal e pela Suíça com quaisquer
Estados terceiros, consideradas residentes fiscais num Estado terceiro e (iii) revistam a forma de sociedade
limitada. De referir que a isenção em questão não é aplicável (i) aos lucros e reservas distribuídos quando exista
uma construção ou série de construções que, tendo sido realizada com a finalidade principal ou uma das
finalidades principais de obter uma vantagem fiscal que fruste o objeto e finalidade de eliminar a dupla
tributação sobre tais rendimentos, não seja considerada genuína, tendo em conta todos os factos e
circunstâncias relevantes, e (ii) quando a entidade residente em território português que coloca os lucros e
reservas à disposição não tenha cumprido as obrigações declarativas previstas no Regime Jurídico do Registo
Central do Beneficiário Efetivo e, bem assim, nas situações em que o beneficiário efetivo declarado, ou algum
dos beneficiários efetivos declarados nos termos daquele regime, tenham residência ou domicílio em país,
território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada por
portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, salvo quando, sem prejuízo dos demais
requisitos previstos, o sujeito passivo comprove que a sociedade beneficiária de tais rendimentos não integra
uma construção ou série de construções conforme supra descrito.
(2) Os juros da maior parte das emissões de títulos de dívida pública, detidos por não residentes, encontram-se
isentos de IRC. A isenção é aplicável nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, aos
rendimentos de capitais de dívida pública e à dívida não pública, sempre que o beneficiário do rendimento seja
não residente em Portugal, sendo o âmbito da isenção, tanto para a dívida pública como não pública, também
alargado aos rendimentos qualificados como mais-valias.
(3) Os rendimentos de capitais que sejam pagos/colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou
mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, estão sujeitos a retenção na fonte de IRC, a título
definitivo, à taxa de 35%. São igualmente tributados à taxa de 35% os rendimentos de capitais, tal como
definidos para efeitos de IRS, obtidos por entidades não residentes em território português, que sejam
domiciliados em país, território, ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de
lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças.
(4) São consideradas associadas as sociedades relativamente às quais se verifique uma das seguintes situações:
(i) uma participação direta de uma sociedade na outra correspondente a, no mínimo, 25% do capital; (ii) uma
terceira sociedade detém uma participação direta de, no mínimo, 25% no capital das duas sociedades. Para
além da observância de outros requisitos, a aplicação da taxa reduzida depende de as referidas participações
terem sido detidas por um período ininterrupto de, pelo menos, dois anos.
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b) A atividade principal da participada não consista em operações: i) de
atividade bancária e seguradora; ii) relativas a partes sociais
representativas de menos de 5% do capital social ou dos direitos de voto,
ou quaisquer participações detidas em entidades com residência ou
domicílio em país, território ou região sujeitos a um regime fiscal
claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do
membro do Governo responsável pela área das finanças, ou outros valores
mobiliários, a direitos da propriedade intelectual ou industrial, à prestação
de informações respeitantes a uma experiência adquirida no setor
industrial, comercial ou científico ou à prestação de assistência técnica; iii)
de locação de bens, exceto de bens imóveis situados no território de
residência.

Regime das mais e menos-valias fiscais
•

Tributação em 50% do saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias
realizadas com a transmissão onerosa de ativos fixos tangíveis, ativos
intangíveis e ativos biológicos que não sejam consumíveis, detidos por um
período não inferior a um ano, ainda que qualquer destes ativos tenha sido
reclassificado como ativo não corrente detido para venda, ou em consequência
de indemnizações por sinistros relativos aos mesmos, mediante reinvestimento
em ativos elegíveis do correspondente valor de realização no exercício anterior
ao da realização, no próprio exercício ou nos dois exercícios seguintes.

•

As mais e menos-valias realizadas por sujeitos passivos de IRC, com sede ou
direção efetiva em Portugal, relativas a partes sociais não concorrem para a
determinação do seu lucro tributável, desde que se verifiquem
cumulativamente os seguintes requisitos:
−
O sujeito passivo detenha uma participação não inferior a 10% do capital
social ou direitos de voto da entidade cuja transmissão onerosa do capital
dê origem a uma mais ou menos-valia, desde que a participação seja
detida por um período mínimo de 1 ano, de forma ininterrupta;
−
O sujeito passivo não seja abrangido pelo regime da transparência fiscal;
−
A entidade cujo capital social é objeto de transmissão onerosa não tenha
residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um regime
fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria
do membro do Governo responsável pela área das Finanças;
−
A entidade cujo capital social é objeto de transmissão onerosa esteja
sujeita e não isenta de IRC, de imposto comunitário correspondente ou
imposto similar, a uma taxa legal mínima de, pelo menos, 60% da taxa
do IRC.
Caso não cumpra este último requisito, deverá preencher
cumulativamente as seguintes condições:

a) Os lucros ou rendimentos advenham de, pelo menos, 75% do exercício de
uma atividade agrícola ou industrial no território onde a entidade está
estabelecida ou de uma atividade comercial ou de prestação de serviços
que não esteja dirigida predominantemente ao mercado português;
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

•

Este regime aplica-se também:
−
Às mais e menos-valias relativas a partes sociais que sejam imputáveis a
estabelecimento estável situado em território português de uma entidade
residente num Estado-Membro da UE ou do EEE e preencha, em qualquer
um dos casos, os requisitos do artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE ou
num Estado, que não paraíso fiscal, com quem Portugal tenha celebrado e
se encontre em vigor um ADT que preveja a troca de informações e que
nesse Estado esteja sujeita e não isenta de um imposto de natureza
idêntica ou similar ao IRC;
−
Às mais e menos-valias realizadas com a transmissão de outros
instrumentos de capital próprio associados às partes sociais
anteriormente referidas, designadamente prestações suplementares;
−
Às mais e menos-valias resultantes da transmissão onerosa de partes
sociais e de outros instrumentos de capital próprio no âmbito de
operações de fusão, cisão, entrada de ativos ou permuta de partes sociais
não abrangidas pelo regime especial de neutralidade fiscal previsto no
Código do IRC; e
−
À parte da diferença positiva entre as mais e menos-valias, realizadas
antes de 1 de janeiro de 2001, ainda não incluída no lucro tributável nos
termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 7 do artigo 7.º da Lei n.º
30-G/2000, de 29 de dezembro, ou do n.º 8 do artigo 32.º da Lei n.º
109-B/2001, de 27 de dezembro.
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•

•

O regime de isenção exclui as mais e menos-valias realizadas com a
transmissão de partes sociais e de outros instrumentos de capital próprio
associados às partes sociais, designadamente prestações suplementares,
quando o valor dos imóveis detidos pela participada representa mais de 50%
do respetivo ativo (com algumas exceções). Esta restrição apenas é aplicável
aos imóveis adquiridos em ou após 1 de janeiro de 2014.
Não concorrem para a formação do lucro tributável as menos-valias e outras
perdas relativas a instrumentos de capital próprio, na parte do valor que
corresponda aos lucros ou reservas distribuídas ou às mais-valias realizadas
com a transmissão onerosa de partes sociais da mesma entidade que tenham
beneficiado, no próprio período de tributação ou nos quatro períodos
anteriores, da dedução relativa à eliminação da dupla tributação económica, do
crédito por dupla tributação económica internacional ou da dedução prevista no
artigo 51.º-C do Código do IRC para as mais-valias realizadas com a
transmissão onerosa de partes sociais.

Relevância do modelo do justo valor por resultados

•

A adoção do modelo do justo valor por resultados releva para efeitos de
apuramento do resultado tributável, em IRC, relativamente às seguintes
realidades:
a) Instrumentos financeiros reconhecidos pelo justo valor através de
resultados, desde que, quando se trate de instrumentos do capital próprio,
tenham um preço formado num mercado regulamentado e o sujeito
passivo não detenha, direta ou indiretamente, uma participação no capital
igual ou superior a 5% do respetivo capital social;
b) Instrumentos financeiros derivados ou qualquer outro ativo ou passivo
financeiro utilizado como instrumento de cobertura restrito à cobertura do
risco cambial, exceto nas operações cujo objetivo exclusivo seja o de
cobertura de fluxos de caixa ou de cobertura do investimento líquido numa
unidade operacional estrangeira;
c) Ativos biológicos consumíveis que não sejam explorações silvícolas
plurianuais;
d) Produtos colhidos de ativos biológicos no momento da colheita.
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Tributação autónoma

(1)

Taxas

(2)

Despesas não documentadas

50% ou 70%

Despesas de representação

10%

Encargos com viaturas ligeiras de passageiros, viaturas ligeiras de mercadorias,
motos ou motociclos (excluem-se os encargos relativos a veículos movidos
exclusivamente a energia elétrica ou a viaturas relativamente às quais a respetiva
utilização seja tributada em IRS, a título de rendimento de trabalho dependente)

Variável entre
5% e
35% (4)

(3)

Encargos relativos a despesas com ajudas de custo e com a compensação pela
deslocação em viatura própria do trabalhador, ao serviço da entidade patronal, não
5%
faturadas a clientes, escrituradas a qualquer título, exceto na parte em que haja lugar a
tributação em sede de IRS na esfera do respetivo beneficiário
Despesas correspondentes a importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas
singulares ou coletivas residentes fora do território português e aí submetidas a um
35% ou 55%
(3)(5)
regime fiscal claramente mais favorável, ou cujo pagamento seja efetuado em contas
abertas em instituições financeiras aí residentes ou domiciliadas
Lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos total ou
parcialmente isentos, quando as partes sociais a que respeitam os lucros não tenham
permanecido na titularidade do mesmo sujeito passivo, de modo ininterrupto, durante
23%
o ano anterior e não venham a ser mantidas durante o tempo necessário para
completar esse período
Gastos ou encargos relativos a indemnizações ou quaisquer compensações devidas,
não relacionadas com a concretização de objetivos de produtividade previamente
definidos na relação contratual, quando se verifique a cessação de funções de gestor,
administrador ou gerente, bem como os gastos relativos à parte que exceda o valor
das remunerações que seriam auferidas pelo exercício daqueles cargos até ao final do
contrato, quando se trate de rescisão de um contrato antes do termo, qualquer que
seja a modalidade de pagamento, quer este seja efetuado diretamente pelo sujeito
passivo, quer haja transferência das responsabilidades inerentes para uma outra
entidade
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35%

cont.
>

NOTAS:
(1) Ao montante global da liquidação das tributações autónomas em IRC não podem
ser efetuadas quaisquer deduções, ainda que estas últimas resultem de legislação
especial.
(2) As taxas de tributação autónoma indicadas serão elevadas em 10 pontos
percentuais quando os sujeitos passivos apurem prejuízo fiscal no período de
tributação a que respeitem os factos tributários referidos relacionados com o exercício
de uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola não isenta de IRC. Não
se encontram sujeitas a tributação autónoma as despesas ou encargos de
estabelecimento estável situado fora do território português e relativos à atividade
exercida por seu intermédio.
(3) A taxa mais elevada é aplicável aos sujeitos passivos total ou parcialmente isentos,
ou que não exerçam a título principal atividade comercial, industrial ou agrícola e
ainda por sujeitos passivos que aufiram rendimentos diretamente resultantes do
exercício de atividade sujeita ao imposto especial de jogo.
(4) A taxa de 10% aplica-se aos encargos suportados ou efetuados por sujeitos
passivos não isentos subjetivamente, relacionados com viaturas ligeiras de passageiros
ou de mercadorias, motos ou motociclos cujo valor de aquisição seja inferior a €
25.000. Quando o custo de aquisição seja igual ou superior a € 25.000 e inferior a €
35.000 a taxa de tributação autónoma é de 27,5%, sendo incrementada para 35% no
caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a € 35.000. No caso de
viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, as taxas referidas são reduzidas para
5%, 10% e 17,5%, respetivamente. Nos casos de viaturas ligeiras de passageiros
movidas a GPL ou GNV as taxas referidas correspondem a 7,5%,15% e 27,5%
respetivamente.
(5) Não aplicável se o sujeito passivo puder provar que tais encargos correspondem a
operações efetivamente realizadas e não têm um carácter anormal ou um montante
exagerado.
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Tributação autónoma
Gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis pagas a
gestores, administradores ou gerentes quando estas representem uma parcela
superior a 25% da remuneração anual e possuam valor superior a € 27.500, salvo se
o seu pagamento estiver subordinado ao diferimento de uma parte não inferior a
50% por um período mínimo de três anos e condicionado ao desempenho positivo
da sociedade ao longo desse período

Taxas

Derrama estadual – Pagamento adicional por conta

(2)

35%

(6)

Pagamentos por conta
Os pagamentos por conta são calculados com base no imposto liquidado por
referência ao período de tributação imediatamente anterior àquele em que se
devam efetuar esses pagamentos, líquido das retenções na fonte não suscetíveis
de compensação ou reembolso nos termos da legislação aplicável, e devem ser
repartidos em três montantes iguais com vencimento no 7.º mês, no 9.º mês e no
dia 15 do 12.º mês do respetivo período de tributação.
Os pagamentos por conta dos contribuintes cujo volume de negócios do período
de tributação imediatamente anterior àquele em que se devam efetuar esses
pagamentos seja igual, ou inferior, a € 500.000 correspondem a 80% do
montante do imposto referido no ponto anterior, repartido por três montantes
iguais, arredondados, por excesso, para euros.
Por seu turno, os pagamentos por conta dos contribuintes cujo volume de
negócios do período de tributação imediatamente anterior àquele em que se
devam efetuar esses pagamentos seja superior a € 500.000 correspondem a 95%
do montante do imposto referido anteriormente, repartido por três montantes
iguais, arredondados, por excesso, para euros.
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As entidades que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial,
industrial ou agrícola e as entidades não residentes com estabelecimento estável
devem proceder ao pagamento da derrama estadual em três pagamentos
adicionais por conta com vencimento no 7.º mês, no 9.º mês e no dia 15 do 12.º
mês do respetivo período de tributação.
O valor do pagamento adicional por conta devido é igual a 2,5% da parte do lucro
tributável relativo ao período de tributação anterior superior a € 1.500.000 e até
€ 7.500.000, acrescido de 4,5% da parte superior a € 7.500.000 e até €
35.000.000 e 8,5% sobre a parcela que exceda € 35.000.000.
Quando seja aplicável o RETGS, é devido um pagamento adicional por conta por
cada uma das sociedades do grupo, incluindo a sociedade dominante.

NOTAS:
(2) As taxas de tributação autónoma indicadas serão elevadas em 10 pontos percentuais quando os
sujeitos passivos apurem prejuízo fiscal no período de tributação a que respeitem os factos
tributários referidos relacionados com o exercício de uma atividade de natureza comercial,
industrial ou agrícola não isenta de IRC. Não se encontram sujeitas a tributação autónoma as
despesas ou encargos de estabelecimento estável situado fora do território português e relativos
à atividade exercida por seu intermédio.
(6) No caso de incumprimento das condições para a não sujeição a tributação autónoma dos prémios
a gestores, administradores ou gerentes em virtude de o seu pagamento estar subordinado ao
diferimento de uma parte não inferior a 50% por um período mínimo de três anos, o valor
correspondente à tributação autónoma que deveria ter sido liquidada é adicionado ao valor do
IRC liquidado do período de tributação em que se verifique esse incumprimento.
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Pagamento especial por conta

Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento

O montante do pagamento especial por conta é calculado com referência à
diferença entre 1% do volume de negócios (1) do período de tributação anterior –
com o limite mínimo é de € 850 (2) e, quando superior, será igual a este limite
acrescido de 20% da parte excedente, com o limite máximo de € 70.000 – e o
montante dos pagamentos por conta efetuado no período de tributação anterior.
O pagamento especial por conta deverá ser efetuado no 3.º mês do respetivo
período de tributação ou em duas prestações, nos 3.º e 10.º mês do referido
período. Estão, ainda, previstas várias especificidades a considerar no cálculo do
pagamento especial por conta aplicável a alguns sectores, nomeadamente de
revenda de combustíveis e tabacos.

Os gastos de financiamento líquidos são dedutíveis até à concorrência do maior
dos seguintes limites (3) (4): (i) € 1.000.000, ou; (ii) 30% do resultado antes de
depreciações, gastos de financiamento líquidos e impostos, corrigido para efeitos
fiscais.

Prevê-se ainda a dispensa do pagamento especial por conta para determinados
sujeitos passivos.
Quando seja aplicável o RETGS, é devido um pagamento especial por conta por
cada uma das sociedades do grupo, incluindo a sociedade dominante, calculados
individualmente como se este regime não fosse aplicável.

NOTAS:
(1) O volume de negócios corresponde ao valor das vendas e dos serviços prestados geradores de
rendimentos sujeitos e não isentos.
(2) Prevê-se que o mesmo seja progressivamente reduzido até 2019, e substituído por regime adequado
de apuramento da matéria coletável através de coeficientes técnico-económicos a publicar.

Os gastos de financiamento líquidos não dedutíveis podem ser deduzidos ao lucro
tributável de 1 ou mais dos 5 períodos de tributação posteriores, conjuntamente
com os gastos de financiamento líquidos desse mesmo período, observando-se as
limitações anteriormente mencionadas. Sempre que o montante dos gastos de
financiamento líquidos deduzidos seja inferior a 30% do resultado antes de
depreciações, gastos de financiamento líquidos e impostos, a parte não utilizada
desse limite acresce ao limite de cada 1 dos 5 períodos de tributação posteriores,
até à sua integral realização.
Quando se aplique o RETGS, a sociedade dominante pode optar por aplicar este
regime aos gastos de financiamento líquidos do grupo, para efeitos da
determinação do lucro tributável do grupo, ao invés da sua aferição ser efetuada
numa base individual.

NOTAS:
(3) Destas regras são excluídas entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal e da Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, assim como as sucursais em Portugal de instituições de
crédito e outras instituições financeiras ou empresas de seguros e às sociedades de titularização de
créditos constituídas nos termos do Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de novembro.
(4) Por gastos de financiamento líquidos deve entender-se as importâncias devidas ou associadas à
remuneração de capitais alheios, designadamente juros de descobertos bancários e de
empréstimos obtidos a curto e longo prazo, juros de obrigações e outros títulos assimilados,
amortizações de descontos ou de prémios relacionados com empréstimos obtidos, amortizações
de custos acessórios incorridos em ligação com a obtenção de empréstimos, encargos financeiros
relativos a locações financeiras, bem como as diferenças de câmbio provenientes de empréstimos
em moeda estrangeira, deduzidas dos rendimentos de idêntica natureza.
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Pagamentos a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal
privilegiado
Não são dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável as
importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou
coletivas residentes fora do território português e aí submetidas a um regime de
tributação claramente mais favorável, ou cujo pagamento seja efetuado em
contas abertas em instituições financeiras aí residentes ou domiciliadas, salvo se o
sujeito passivo provar que tais encargos correspondem a operações efetivamente
realizadas e não têm um caráter anormal ou um montante exagerado.
Imputação de lucros
São imputados aos sócios residentes em território português os lucros obtidos por
sociedades residentes em território com regime fiscal claramente mais favorável,
independentemente da sua distribuição, na proporção da sua participação social,
quando detenham, direta ou indiretamente, pelo menos 25% do respetivo capital,
ou 10% quando a sociedade não residente seja detida, direta ou indiretamente,
em mais de 50% por sócios residentes em território português.
Este regime de imputação de rendimentos de entidades não residentes sujeitas a
um regime fiscal privilegiado é aplicável aos casos de detenção indireta através de
mandatário, fiduciário ou interposta pessoa.
Para efeitos de determinação das percentagens para a imputação de rendimentos
(25% ou 10%), é relevante não só a participação no capital social, mas também
os direitos de voto, os direitos sobre os rendimentos e os elementos patrimoniais
detidos.
Na determinação da percentagem relevante para a imputação de rendimento
dever-se-á atender às percentagens detidas por entidades com as quais o sujeito
passivo tenha relações especiais.

Ao valor dos rendimentos sujeitos a imputação é deduzido o imposto sobre o
rendimento incidente sobre os mesmos a que houver lugar de acordo com o
regime fiscal aplicável no estado de residência da entidade que os obteve.
O regime em apreço não é aplicável a participações detidas em sociedades
residentes noutro Estado-Membro da UE ou num Estado-Membro do EEE que
esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade
equivalente à estabelecida no âmbito da UE e o sujeito passivo demonstre que a
constituição e funcionamento da entidade detida correspondem a razões
económicas válidas e que esta desenvolve uma atividade económica de natureza
agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços.
Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades
Existe a possibilidade de os grupos de sociedades optarem pela tributação
agregada, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos no RETGS.
Neste caso, a tributação é realizada através da soma algébrica dos lucros
tributáveis e dos prejuízos fiscais.
Quando seja aplicado o RETGS, as derramas incidem sobre o lucro tributável
individual de cada uma das sociedades do grupo.
A opção, bem como as alterações, a renúncia ou a cessação da aplicação do
RETGS deverá ser objeto de comunicação por via eletrónica à AT nos prazos
previstos na lei.
Caso a sociedade dominante opte por aplicar o regime da limitação da
dedutibilidade dos gastos de financiamento líquidos ao nível do Grupo, deverá
efetuar a respetiva comunicação por via eletrónica à AT nos prazos previstos na
lei, devendo tal opção ser mantida por um período mínimo de três anos, a qual é
automaticamente prorrogável por períodos de um ano, exceto em caso de
renúncia.
A sociedade dominante deve fazer prova do preenchimento das condições de
aplicação do RETGS.
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Prejuízos fiscais reportáveis
Os prejuízos fiscais reportáveis apurados por uma sociedade, num determinado
período de tributação, são dedutíveis aos seus lucros tributáveis nos cinco
períodos de tributação posteriores (até 31 de dezembro 2009, seis períodos de
tributação; até 31 de dezembro de 2011, quatro períodos de tributação; até 31 de
dezembro de 2013, cinco períodos de tributação; e até 31 de dezembro de 2016,
doze períodos de tributação), exceto para as PME abrangidas pelo Decreto-Lei n.º
372/2007, de 6 de novembro, para as quais o prazo corresponde a 12 períodos de
tributação.
A dedução dos prejuízos fiscais não pode exceder o montante correspondente a
70% do lucro tributável apurado em cada período de tributação, não ficando,
porém, prejudicada a dedução da parte dos prejuízos que não tenha sido
deduzida, nas mesmas condições, até ao final do respetivo período de dedução.
Esta limitação é aplicável à dedução aos lucros tributáveis apurados em períodos
de tributação iniciados em ou após 1 de janeiro de 2014 dos prejuízos fiscais
apurados em períodos de tributação anteriores.
Os limites referidos, seja quanto ao prazo do reporte, seja quanto ao montante da
dedução, são, igualmente, aplicáveis, no âmbito do RETGS, quer relativamente a
prejuízos fiscais obtidos em períodos de tributação anteriores ao do início da
aplicação deste regime, quer aos prejuízos fiscais obtidos pelo grupo.
O direito a esta dedução poderá caducar se, em relação ao período de tributação
em que os prejuízos foram gerados, houver uma alteração de, mais de 50% dos
detentores do capital social ou da maioria dos direitos de voto da sociedade,
exceto se for requerida a não aplicação de tal limitação e obtida tal aceitação por
parte do membro do Governo responsável pela área das Finanças.
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Encontram-se expressamente previstas um conjunto de situações que não são
consideradas como alterações de titularidade para efeitos da limitação
anteriormente referida, designadamente quando estejam em causa aquisições por
titulares que já detenham ininterruptamente, direta ou indiretamente, mais de
20% do capital social ou da maioria dos direitos de voto da sociedade.
No que respeita ao reporte de prejuízos fiscais individuais em operações de
concentração com neutralidade fiscal, o mesmo é automático, sem que seja
necessária autorização do membro do Governo responsável pela área das
Finanças, ainda que a dedução dos prejuízos fiscais das entidades fundidas ou
contribuidoras esteja limitada ao valor correspondente à proporção entre o valor
do respetivo património líquido e o património líquido de todas as entidades
envolvidas nas operações.
Período de tributação
O período de tributação coincide normalmente com o ano civil. No entanto, os
sujeitos passivos de IRC podem adotar um período anual de imposto não
coincidente com o ano civil, o qual deve coincidir com o período social de
prestação de contas, devendo ser mantido durante, pelo menos, os cinco períodos
de tributação imediatos. O prazo mínimo de cinco períodos de tributação não se
aplica quando o sujeito passivo passe a integrar um grupo de sociedades obrigado
a elaborar demonstrações financeiras consolidadas, em que a empresa mãe adote
um período de tributação diferente do adotado pelo sujeito passivo.
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Eliminação da dupla tributação económica de lucros e reservas
Os rendimentos relativos a lucros e reservas distribuídos que estejam incluídos na
base tributável das sociedades residentes em território português são deduzidos
na totalidade na determinação do lucro tributável, sempre que as seguintes
condições se verifiquem:
•

O sujeito passivo detenha uma participação não inferior a 10% do capital social
ou direitos de voto da entidade que distribui os lucros ou reservas, desde de
que a participação seja detida por um período mínimo de 1 ano, de forma
ininterrupta, ou, se detida há menos tempo, seja mantida durante o tempo
necessário para completar aquele período;

•

O sujeito passivo não seja abrangido pelo regime da transparência fiscal;

•

A entidade que distribui os lucros ou reservas não tenha residência ou domicílio
em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais
favorável constante de lista aprovada por portaria do membro do Governo
responsável pela área das Finanças;

•

A entidade que distribui os lucros ou reservas esteja sujeita e não isenta de
IRC, de imposto comunitário correspondente ou imposto similar, a uma taxa
legal mínima de, pelo menos, 60% da taxa do IRC. Caso não cumpra tal
requisito, deverá preencher cumulativamente as seguintes condições:
a) Os lucros ou rendimentos advenham de, pelo menos, 75% do exercício
de uma atividade agrícola ou industrial no território onde a entidade
está estabelecida ou de uma atividade comercial ou de prestação de
serviços que não esteja dirigida predominantemente ao mercado
português;
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b) A atividade principal da participada não consista em operações de
atividade bancária e seguradora, nem de rendimentos de operações
passivas, entre outras, detenção de partes de capital inferior a 5% (desde
que não residentes em jurisdição integrante da lista de “paraísos fiscais”).
Este regime aplica-se também aos lucros e reservas que sejam imputáveis a
estabelecimento estável situado em território português de uma entidade
residente num Estado-Membro da UE ou do EEE e preencha, em qualquer um dos
casos, os requisitos do artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE ou num Estado, que
não paraíso fiscal, com o qual Portugal tenha celebrado um ADT que preveja a
cooperação administrativa e que nesse Estado esteja sujeita e não isenta de um
imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC.
Prevê-se ainda que o regime de eliminação da dupla tributação económica apenas
seja aplicável no caso de as entidades distribuidoras de dividendos e respetivas
sub-afiliadas se encontrarem sujeitas e não isentas de imposto, exceto se
domiciliadas num Estado-Membro da UE ou do EEE, bem como caso os lucros e
reservas distribuídos não constituam gastos dedutíveis na esfera da entidade
distribuidora.
O regime em referência não é aplicável aos lucros e reservas distribuídos quando
exista uma construção ou série de construções que, tendo sido realizada com a
finalidade principal ou uma das finalidades principais de obter uma vantagem
fiscal que fruste o objeto e finalidade de eliminar a dupla tributação sobre tais
rendimentos, não seja considerada genuína, tendo em conta todos os factos e
circunstâncias relevantes.
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Estabelecimentos estáveis fora do território português
Existe a possibilidade de o sujeito passivo desconsiderar os resultados tributáveis
de estabelecimentos estáveis localizados no estrangeiro.
Para o efeito, os lucros imputáveis a esse estabelecimento estável deverão estar
sujeitos e não isentos de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva n.º
2011/96/UE, ou de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC cuja taxa
legal aplicável a esses lucros não seja inferior a 60% da taxa do IRC.
Adicionalmente, esse estabelecimento estável não poderá estar localizado em
país, território ou região constante da lista de “paraísos fiscais”.
Existe, no entanto, uma regra de recaptura dos benefícios concedidos por via da
desconsideração dos lucros e prejuízos apurados por um estabelecimento estável,
relativamente aos 12 períodos de tributação anteriores, quando deixe de ser
aplicável o respetivo regime.
Caso se deixe de aplicar o regime de isenção de lucros ou prejuízos de um
estabelecimento estável em virtude da transformação do mesmo em sociedade,
os lucros e reservas distribuídos por essa mesma sociedade não poderão
beneficiar do regime de eliminação da dupla tributação económica, até ao
montante dos lucros e reservas do estabelecimento estável que não tenham sido
incluídos no lucro tributável do sujeito passivo nos 12 períodos de tributação
anteriores.
Para os períodos de tributação que se iniciem a partir de 1 de janeiro de 2017, o
prazo de 12 exercícios é ajustado para os 5 períodos de tributação anteriores
exceto para as PME abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro,
relativamente às quais o prazo de 12 exercícios mantem-se.
A opção de desconsiderar os resultados tributáveis de estabelecimentos estáveis
localizados no estrangeiro deve abranger, pelo menos, todos os estabelecimentos
estáveis situados na mesma jurisdição e ser mantida por um período mínimo de
três anos, a contar da data em que se inicia a sua aplicação.
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Para efeitos da determinação do lucro tributável imputável a cada
estabelecimento estável, o sujeito passivo deve adotar critérios de imputação
proporcional adequados e devidamente justificados para a repartição dos
gastos, perdas ou variações patrimoniais negativas.
Regime fiscal das liquidações
O enquadramento, em sede de IRC, do resultado da partilha resultante da
liquidação de sociedades é o seguinte:
a) Caso o resultado seja positivo, é considerado como uma mais-valia, sendo
aplicáveis as disposições relativas ao regime de não sujeição das mais e
menos-valias realizadas com a transmissão onerosa de partes sociais, sempre
que verificados os requisitos e condições previstos para o efeito;
b) Caso o resultado seja negativo, o mesmo é considerado como menos-valia
dedutível pelo montante que exceder a soma dos prejuízos fiscais deduzidos
no âmbito da aplicação do RETGS e dos lucros e reservas distribuídos pela
sociedade liquidada que tenham beneficiado do regime de eliminação da dupla
tributação económica.
A menos-valia referida supra não é dedutível nos casos em que a entidade
liquidada seja residente em país, território ou região com regime fiscal claramente
mais favorável ou quando as partes sociais tenham permanecido na titularidade
do sujeito passivo por período inferior a quatro anos.
O valor da menos-valia considerada fiscalmente será acrescida ao lucro tributável,
com uma majoração de 15%, na esfera dos sócios da sociedade liquidada, se
voltarem a desenvolver (ou uma qualquer entidade que com esses sócios ou com
a sociedade liquidada se encontre em situação de relação especial) a atividade
que era prosseguida por esta, até quatro anos após a sua liquidação.
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Rendimentos de patentes e outros direitos de propriedade industrial
Desde que verificado um conjunto de requisitos, os rendimentos provenientes da
cessão ou da utilização temporária de patentes, desenhos ou modelos industriais
são considerados apenas em 50% no cálculo do lucro tributável do sujeito
passivo.
Para efeitos de aplicação do limite do crédito de imposto para eliminação da dupla
tributação jurídica internacional, dever-se-á considerar apenas 50% dos referidos
rendimentos quando obtidos fora de Portugal.
Para patentes e desenhos ou modelos industriais registados em ou após 1 de
julho de 2016, a aplicação do benefício fiscal encontra-se limitada aos
rendimentos que decorram de atividades de investigação e desenvolvimento do
próprio sujeito passivo beneficiário. Existe, no entanto, uma norma transitória,
aplicável até 30 de Junho de 2021, relativamente aos rendimentos de patentes e
aos desenhos ou modelos industriais registados em ou após 1 de janeiro de 2014
que, em 30 de junho de 2016, preenchessem as condições do regime em vigor a
1 de janeiro de 2014.
Regime simplificado de tributação
Podem optar pelo regime simplificado os sujeitos passivos residentes, não isentos
nem sujeitos a um regime especial de tributação, que exerçam a título principal
uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e que cumpram,
cumulativamente, as seguintes condições:
•
•
•

Apresentem, no período de tributação imediatamente anterior, um montante
anual ilíquido de rendimentos e um total do balanço não superior a € 200.000 e
€ 500.000, respetivamente;
Não estejam legalmente obrigados à revisão legal de contas;
O capital social não seja detido em mais de 20%, direta ou indiretamente, por
entidades que não cumpram os requisitos anteriormente mencionados, exceto
quando sejam Sociedades de Capital de Risco ou Investidores de Capital de
Risco;
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•
•

Adotem o regime de normalização contabilística aplicável a micro entidades,
previsto no Decreto-Lei n.º 36.º-A/2011, de 9 de março;
Não tenham renunciado à aplicação do regime nos três anos anteriores, com
referência à data em que se inicia a aplicação do regime.

A matéria coletável obtém-se através da aplicação dos seguintes coeficientes:
• 4% das vendas de mercadorias e produtos, bem como das prestações de
serviços efetuadas no âmbito de atividades de restauração e bebidas e de
atividades hoteleiras e similares, com exceção daquelas que se desenvolvam no
âmbito da atividade de exploração de estabelecimentos de alojamento local na
modalidade de moradia ou apartamento;
• 35% das prestações de serviços efetuadas no âmbito de atividades hoteleiras e
similares que desenvolvam a atividade de exploração de estabelecimentos de
alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento;
• 75% dos rendimentos de atividades profissionais constantes na tabela a que se
refere o artigo 151.º do Código do IRS;
• 10% dos restantes rendimentos de prestações de serviços e subsídios
destinados à exploração;
• 30% dos subsídios não destinados à exploração;
• 95% dos rendimentos provenientes de contratos que tenham por objeto a
cessão ou utilização temporária da propriedade intelectual ou industrial ou a
prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector
industrial, comercial ou científico;
• 95% dos outros rendimentos de capitais e do resultado positivo de rendimentos
prediais e do saldo positivo das mais e menos-valias e dos restantes
incrementos patrimoniais;
• 100% do valor de aquisição dos incrementos patrimoniais obtidos a título
gratuito.
Os coeficientes aplicáveis às vendas e prestações de serviços são reduzidos em
50% e 25% no primeiro e segundo períodos posteriores ao início da atividade,
respetivamente.
A matéria coletável não poderá ser inferior a 60% do valor anual da retribuição
mensal mínima garantida.
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As entidades que optarem pelo regime simplificado estão dispensadas de realizar
o pagamento especial por conta e determinados encargos (nomeadamente os
referentes a despesas de representação, ajudas de custo por compensação pela
deslocação em viatura própria do trabalhador e os gastos relativos a
indemnizações, bónus e outras variáveis pagos a determinados membros dos
órgãos sociais) não se encontram sujeitos a tributação autónoma.

Fundos de Pensões e equiparáveis

Principais benefícios fiscais em IRC
Limitação genérica do aproveitamento de benefícios fiscais

Fundos de Poupança em Ações

O montante de IRC liquidado, após a dedução dos créditos de imposto por dupla
tributação jurídica internacional e dupla tributação económica internacional e da
dedução relativa a benefícios fiscais, não poderá resultar inferior a 90% do
montante de IRC que seria devido caso o sujeito passivo não usufruísse de
benefícios fiscais e do regime previsto no n.º 13 do artigo 43.º do Código do IRC
(contribuições suplementares para fundos de pensões e equiparáveis, resultantes
de normas internacionais de contabilidade e efetuadas por determinação do Banco
de Portugal por entidades sujeitas à sua supervisão).

Fundos de Investimento Imobiliário em Recursos Florestais

Este regime é aplicável a entidades que exerçam, a título principal, uma atividade
de natureza comercial, industrial ou agrícola, bem como a entidades não
residentes com estabelecimento estável em território português.
Esta limitação abrange todos os benefícios fiscais, com a exclusão:
i.
dos que revistam carácter contratual;
ii. do SIFIDE II;
iii. dos aplicáveis às Zonas Francas;
iv. dos que operem por redução de taxa;
v. dos relativos a criação de emprego;
vi. dos aplicáveis às Sociedades de Capital de Risco e ICR;
vii. do RFAI;
viii. do DLRR;
ix. do regime de remuneração convencional do capital social;
x. do incentivo à produção cinematográfica e audiovisual.
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•

Isentos de IRC

Fundos de Poupança-Reforma, Poupança-Educação e PoupançaReforma/Educação
•

•
•

Isentos de IRC
Isentos de IRC, em determinadas condições de afetação do património
Isentos de IRC

Transmissão onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários por
não residentes
•

Isenção das mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de partes
sociais, outros valores mobiliários, warrants autónomos emitidos por entidades
residentes em território português e negociados em mercados regulamentados
de bolsa e instrumentos financeiros derivados celebrados em mercados
regulamentados de bolsa, por entidades que não tenham domicílio em território
português e aí não possuam estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis,
exceto se:
− As entidades não residentes sem estabelecimento estável em território
português forem detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25%, por
entidades residentes. Esta limitação não é aplicável quando a sociedade
alienante:
•

Seja residente noutro Estado membro da EU ou do EEE que esteja
vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade
equivalente à estabelecida na UE, ou num Estado com o qual tenha sido
celebrada e se encontre em vigor um ADT que preveja a troca de
informações.
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•

Esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da
Diretiva 2011/96/UE, ou de imposto de natureza idêntica ou similar ao
IRC desde que a taxa aplicável a essa entidade não seja inferior a 60%
da taxa normal de IRC;

•

Detenha uma participação não inferior a 10% no capital social ou dos
direitos de voto da entidade objeto de alienação;

•

Detenha a referida participação de modo ininterrupto, durante o ano
anterior à alienação;

•

Não seja parte de uma construção, ou série de construções, artificial ou
artificiais, com o principal objetivo, ou com um dos principais objetivos,
de obtenção de uma vantagem fiscal.

– As entidades não residentes sem estabelecimento estável em território
português forem residentes em territórios constantes da lista aprovada por
Portaria do Ministro das Finanças (sujeitas a um regime fiscal claramente
mais favorável);
– Se tratar de mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de partes
sociais em sociedades residentes em território português cujo ativo seja
constituído, em mais de 50%, por bens imóveis aí situados ou que, se forem
sociedades gestoras ou detentoras de participações sociais, se encontrem
em relação de domínio, tal como esta é definida no artigo 13.º do Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, a título de
dominantes, com sociedades dominadas, igualmente residentes em território
português, cujo ativo seja constituído, em mais de 50%, por bens imóveis aí
situados.
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Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e mercadorias
Os gastos suportados com a aquisição, em território português, de combustíveis
para abastecimento de veículos são dedutíveis, em valor correspondente a 120%
do respetivo montante, para efeitos da determinação do lucro tributável, quando
se trate de i) veículos afetos ao transporte público de passageiros e estejam
registados como elementos do ativo fixo tangível de sujeitos passivos de IRC que
estejam licenciados pelo IMT, I.P.; ii) veículos afetos ao transporte rodoviário de
mercadorias público ou por conta de outrem, com peso bruto igual ou superior a
3,5t, registados como elementos do ativo fixo tangível de sujeitos passivos IRC ou
alugados sem condutor por estes e que estejam licenciados pelo IMT, I.P.; iii)
veículos afetos ao transporte em táxi, registados como elementos do ativo fixo
tangível dos sujeitos passivos de IRS ou de IRC, com contabilidade organizada e
que estejam devidamente licenciados.
O benefício fiscal em apreço é aplicável durante o período de tributação que se
inicie em ou após 1 de janeiro de 2016 e seguintes.
O presente benefício fiscal não é aplicável, nos períodos de tributação que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017, aos gastos suportados com a aquisição
de combustíveis que tenham beneficiado do regime de reembolso parcial para
gasóleo profissional.
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Criação de emprego
Os encargos correspondentes à criação líquida de postos de trabalho para jovens
(com idade inferior a 35 anos) e para desempregados de longa duração, admitidos
por contrato de trabalho por tempo indeterminado, são levados a custo em valor
correspondente a 150%. O montante máximo da majoração anual, por posto de
trabalho, é de 14 vezes a remuneração mínima mensal garantida. Esta majoração
terá lugar por um período de cinco anos a contar do início de vigência do contrato
de trabalho, não sendo cumulável, quer com outros benefícios fiscais da mesma
natureza, quer com outros incentivos de apoio ao emprego previstos noutros
diplomas, quando aplicáveis ao mesmo trabalhador ou posto de trabalho. Este
regime só pode ser concedido uma vez em relação ao mesmo trabalhador
admitido nessa entidade patronal ou noutra entidade com a qual aquela tenha
relações especiais.

•

Não são elegíveis as despesas incorridas no âmbito de projetos realizados
exclusivamente por conta de terceiros, nomeadamente através de contratos e
prestação de serviços de I&D.

•

São elegíveis, entre outras, as despesas com pessoal com habilitações literárias
mínimas do nível 4 do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), diretamente
envolvido em tarefas de I&D. De referir, a este nível, que são consideradas a
120% as despesas com pessoal com habilitações literárias mínimas do nível 8
(doutoramento).

•

As despesas que digam respeito a atividades de investigação e
desenvolvimento associadas a projetos de conceção ecológica de produtos são
consideradas em 110%. Para o efeito, as entidades interessadas devem
submeter o pedido, instruído com declaração ambiental de produto, patente ou
rótulo ecológico, se existirem, à auditoria tecnológica determinada pela Agência
Nacional de Inovação, S.A., podendo esta consultar a Agência Portuguesa do
Ambiente, I. P. (APA, I.P.), e o Laboratório Nacional de Energia e
Geologia, I.P.

•

Para as despesas de funcionamento é aplicável o limite de 55% das despesas
com o pessoal com habilitações literárias mínimas do nível 4 do SNQ,
diretamente envolvido em tarefas de I&D contabilizadas a título de
remunerações, ordenados ou salários, respeitantes ao exercício.

•

As despesas que, por insuficiência de coleta, não possam ser deduzidas no
exercício em que foram realizadas, poderão ser deduzidas até ao oitavo
exercício seguinte.

•

Podem beneficiar do regime em apreço os sujeitos passivos de IRC residentes
que exerçam, a título principal, atividades de natureza agrícola, industrial,
comercial e de serviços, e, bem assim, os não residentes com estabelecimento
estável em Portugal.

Incentivos fiscais à I&D
•

•

O SIFIDE II traduz-se numa dedução à coleta do IRC, até à sua concorrência,
de um valor correspondente às despesas elegíveis com atividades de I&D, na
parte que não tenha sido objeto de comparticipação financeira do Estado a
fundo perdido, nos períodos de tributação compreendidos entre 2014 e 2020,
numa dupla percentagem:
−

Taxa base: 32,5% das despesas realizadas;

−

Taxa incremental: 50% do acréscimo de despesas realizadas naquele
período em relação à média aritmética simples dos dois períodos de
tributação anteriores, até ao limite de € 1.500.000.

No caso dos sujeitos passivos que se enquadrem na categoria das micro,
pequenas e médias empresas e que ainda não tenham completado dois
períodos de tributação (e que não tenham, por conseguinte, beneficiado da
taxa incremental referida no ponto anterior), aplica-se uma majoração de 15%
à taxa base.
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•

As entidades beneficiárias podem ser submetidas a auditorias tecnológicas.

•

A apresentação das candidaturas deverá ser efetuada até ao final do mês de
maio do ano seguinte ao do exercício a que a candidatura respeite.

•

A dedução à coleta do IRC relativa ao SIFIDE deve ser justificada por
declaração comprovativa, ou prova da apresentação do pedido de emissão
dessa declaração, de que as atividades exercidas ou a exercer correspondem
efetivamente a ações de I&D, dos respetivos montantes envolvidos, do cálculo
do acréscimo das despesas em relação à média dos dois exercícios anteriores e
de outros documentos considerados pertinentes, emitida pela Agência Nacional
de Inovação, S.A. (ANI).

•

As entidades beneficiárias têm de comunicar anualmente à ANI, no prazo de
dois meses após o encerramento de cada exercício, através de mapa de
indicadores a disponibilizar por esta, os resultados das atividades apoiadas pelo
incentivo fiscal concedido, durante os cinco anos seguintes à aprovação do
mesmo.

•

O Governo encontra-se autorizado a legislar no sentido de sujeitar a avaliação
das candidaturas, a efetuar pela ANI, ao pagamento de uma taxa por parte das
entidades interessadas.

•

A declaração comprovativa emitida pela entidade responsável pela análise da
candidatura de que as atividades exercidas ou a exercer correspondem
efetivamente a ações de I&D constitui uma decisão administrativa, pelo que, a
respetiva autoliquidação de IRC pode ser corrigida por meio de declaração de
substituição no prazo de um ano contado a partir da data em que o declarante
tome conhecimento da respetiva decisão.

•

Adicionalmente estão definidas várias obrigações que têm que ser cumpridas
pelos promotores para que a referida dedução seja efetiva.
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Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI)
•

•

•

Estão previstos benefícios fiscais para os sujeitos passivos de IRC que realizem
investimentos iniciais [entre os quais, (i) a criação de um novo
estabelecimento, (ii) o aumento da capacidade de um estabelecimento já
existente, (iii) a diversificação da produção de um estabelecimento no que se
refere a produtos não fabricados anteriormente nesse estabelecimento ou,
ainda, (iv) uma alteração fundamental do processo de produção global], que
proporcionem a criação de postos de trabalho, bem com a sua manutenção
durante pelo menos três anos (no caso de micro, pequenas ou médias
empresas) ou cinco anos (nos restantes casos), a partir da data em que se
considera concluído o respetivo investimento.
Qualquer investimento inicial iniciado pelo mesmo beneficiário, incluindo
qualquer empresa do mesmo grupo, num período de três anos a contar da data
de início dos trabalhos de um outro investimento relativamente ao qual tenham
sido concedidos benefícios fiscais, ou qualquer outro auxílio de estado com
finalidade regional na mesma região de nível 3 da Nomenclatura das Unidades
Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), deve ser considerado como parte de
um projeto de investimento único.
Os benefícios fiscais em apreço compreendem uma dedução à coleta do IRC no
período de tributação em que sejam realizadas as aplicações relevantes (em
regiões elegíveis nos termos apresentados no Tratado de Funcionamento da
União Europeia), até à concorrência de 50% da mesma (ou, no caso de
investimentos realizados no período de tributação do início de atividade e nos
dois períodos de tributação seguintes, exceto quando a empresa resultar de
cisão, até à concorrência do total da coleta do IRC apurada em cada um desses
períodos de tributação), das seguintes importâncias das aplicações relevantes:
−

−

10% das aplicações relevantes, relativamente ao investimento que
exceda o montante de € 10.000.000.

•

Para efeitos da referida dedução, podem ser considerados no período de
tributação subsequente investimentos realizados no período de tributação que
se inicie em ou após 1 de janeiro de 2016, desde que não tenham sido
anteriormente integrados em qualquer um dos períodos.

•

Para as seguintes regiões elegíveis, o crédito fiscal em sede de IRC
corresponderá a 10% das aplicações relevantes: Algarve, Península de Setúbal,
Mafra, Loures, Vila Franca de Xira, São João das Lampas e Terrugem.

•

No caso de insuficiência de coleta, a importância ainda não deduzida poderá sêla nas liquidações dos dez períodos de tributação seguintes, até à concorrência
da coleta de IRC apurada em cada um dos períodos de tributação.

•

O presente benefício fiscal não é cumulável, relativamente às mesmas
aplicações relevantes, com quaisquer benefícios fiscais da mesma natureza,
incluindo os benefícios fiscais de natureza contratual.

•

Adicionalmente, estão definidas na legislação em vigor, várias obrigações que
têm que ser cumpridas pelos promotores para que a referida dedução seja
efetiva.

25% das aplicações relevantes, relativamente ao investimento realizado
até ao montante de € 10.000.000;
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Regime extraordinário de apoio à reabilitação urbana

Benefícios relativos ao Mecenato

Às ações de reabilitação urbana iniciadas após 1 de janeiro de 2008 e concluídas
até 31 de dezembro de 2020, são aplicáveis os seguintes incentivos fiscais:

Os sujeitos passivos de IRC que concedam donativos a determinadas entidades
públicas ou privadas que prossigam a sua atividade nas áreas social, cultural,
ambiental, desportiva ou educacional, poderão beneficiar de uma majoração entre
20% e 50% do respetivo custo para efeitos de determinação do respetivo lucro
tributável.

•

•

Isenção de IRC em relação aos rendimentos obtidos por FII constituídos de
acordo com a legislação portuguesa, entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de
dezembro de 2013, em que pelo menos 75% dos ativos sejam bens imóveis
sujeitos à ação de reabilitação nas áreas elegíveis;
Tributação à taxa especial de 10% dos rendimentos respeitantes a unidades de
participação nestes FII, a operar via retenção na fonte, exceto se as entidades
beneficiárias dos rendimentos forem isentas de IRC quanto aos rendimentos de
capitais ou não residentes sem estabelecimento estável em Portugal, desde que
estas últimas não sejam (i) residentes em território sujeito a um regime
claramente mais favorável ou (ii) detidas, direta ou indiretamente, em mais de
25% por entidades residentes;

•

Esta tributação assume a natureza de imposto por conta do IRC devido a final
quanto às pessoas coletivas residentes que não beneficiem de isenção;

•

Tributação à taxa especial de 10% sobre o saldo positivo entre as mais e as
menos-valias resultantes da alienação de unidades de participação nos FII em
questão, obtidas por entidades não residentes às quais não seja aplicável a
isenção prevista no artigo 27.º do EBF.

Despesas com certificação biológica de explorações

A referida majoração está limitada à natureza e objeto da entidade beneficiária e,
em alguns tipos de donativos, a determinado rácio do volume de vendas ou de
prestações de serviços.
As entidades beneficiárias dos donativos e os mecenas estão sujeitas ao
cumprimento de obrigações acessórias específicas.
Parcerias de títulos de impacto social

Os fluxos financeiros prestados por Investidores Sociais no âmbito de parcerias de
Títulos de Impacto Social, independentemente de serem ou não objeto de
reembolso por não atingimento das metas contratualizadas. Passa a poder ser
deduzido em valor correspondente a 130% do respetivo total, e até ao limite de
8/1000 do volume de vendas ou de serviços prestados.
Constituem Investidores Sociais as entidade privadas, públicas ou da economia
social, com objetivos filantrópicos ou comerciais, que contribuem com recursos
financeiros para o desenvolvimento de uma iniciativa de inovação e
empreendedorismo social, com o objetivo de obtenção de impacto social.

O valor correspondente a 140% das despesas com a certificação de explorações
com produção em modo biológico, incorridas por sujeitos passivos de IRC, com
contabilidade organizada, é considerado gasto dedutível para efeitos da
determinação do lucro tributável do respetivo período de tributação.
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Regime de apoio ao arrendamento habitacional
Regime a vigorar até 31 de dezembro de 2020:
•

Isenção de IRC em relação aos rendimentos obtidos por FII a constituir de
acordo com a legislação portuguesa entre 1 de janeiro de 2009 e 31 de
dezembro de 2015;

•

Isenção do IRC aplicável aos rendimentos respeitantes a unidades de
participação, exceto mais-valias. Este regime não se aplica quando as
entidades beneficiárias sejam residentes em país, território ou região sujeito a
um regime fiscal claramente mais favorável.

Remuneração convencional do capital social
Poderá ser deduzido, para efeitos de determinação do lucro tributável, um valor
correspondente à remuneração convencional do capital social, calculado mediante
a aplicação, limitada a cada exercício, da taxa de 7% sobre o montante das
entradas em dinheiro ou através da conversão de créditos, ou do recurso aos
lucros do próprio exercício no âmbito da constituição de sociedades ou do
aumento do respetivo capital social, até 2 milhões de Euros, desde que o seu
lucro não seja apurado por métodos indiretos e a sociedade beneficiária não
reduza o seu capital com restituição aos sócios (quer no ano em que sejam
efetuadas tais entregas quer nos cinco exercícios posteriores).

Para efeitos da aplicação deste regime, apenas são consideradas como entradas
em espécie as correspondentes à conversão de suprimentos ou de empréstimos
de sócios realizadas a partir do período de tributação de 2017 e as entradas em
espécie correspondentes à conversão de créditos de terceiros (não sócios)
realizadas a partir do período de tributação de 2018.
Em caso de incumprimento da condição de não redução de capital referida acima,
devem ser repostas, por via da consideração enquanto rendimento tributável
desse exercício, as importâncias deduzidas a este título, majoradas em 15%.
Em caso de dedução ao abrigo deste regime, a dedutibilidade dos gastos de
financiamento líquidos nos termos do Código do IRC é reduzida a 25% do
resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e
impostos, sem prejuízo das demais condições estabelecida neste regime.
Mantém-se aplicável o anterior regime de remuneração convencional do capital
social às entradas e aumentos de capital realizados em momento anterior à
entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2017.

No caso de aumento de capital com recurso aos lucros gerados no próprio
exercício, o registo do aumento de capital deve ser realizado até à entrega da
declaração de rendimentos relativa ao exercício em causa.
A referida dedução deverá ser efetuada no apuramento do lucro tributável do
período de tributação relativo ao exercício em que ocorram as mencionadas
entradas e nos cinco períodos de tributação seguintes.
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Medidas Fiscais para PME

Regime especial das PME

Benefícios fiscais relativos à instalação de empresas em territórios do
interior

No caso de PME, conforme definidas no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6
de novembro, apenas são considerados como não dedutíveis, para efeitos fiscais,
os juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos
concedidos pelos sócios, na parte em que excedam o valor correspondente ao
spread de 6% a acrescer à taxa Euribor a 12 meses do dia da constituição da
dívida (exceto quando aplicáveis as normas relativas a preços de transferência).

A taxa de IRC de 12,5% é aplicável aos primeiros € 15.000 de matéria coletável
das empresas, qualificadas como micro, pequena ou média empresa, que
exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de natureza
agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços em território do
interior.
Para o efeito, as empresas devem cumprir um conjunto de condições.

Dedução por lucros retidos e reinvestidos

O benefício fiscal em apreço não é cumulável com outros benefícios de idêntica
natureza e está sujeito às regras europeias aplicáveis em matéria de auxílios de
minimis.

Dedução à coleta do IRC, nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1
de janeiro de 2014, até 10% dos lucros retidos que sejam reinvestidos em
aplicações relevantes, no prazo de três anos, por parte das micro, pequenas e
médias empresas. O montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos, em cada
período de tributação, é de € 7.500.000, por sujeito passivo, sendo a dedução
efetuada até 25% da coleta do IRC.

A delimitação das áreas territoriais beneficiárias é estabelecida por portaria, e
obedece a critérios como a emigração e o envelhecimento, a atividade económica
e o emprego, o empreendedorismo e a infraestruturação do território.
SIFIDE II
A taxa base aplicável sobre as despesas elegíveis realizadas no exercício é
majorada em 15%, para os sujeitos passivos que ainda não tenham completado
dois exercícios (e, por conseguinte, não beneficiado da taxa incremental prevista),
desde que sejam micro, pequenas ou médias empresas, tal como definido na
Recomendação n.º 2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio de 2003.
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No caso dos sujeitos passivos que sejam micro e pequenas empresas, tal como
definidas na Recomendação 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio de 2003, a
dedução é efetuada até à concorrência de 50% da coleta do IRC.
O regime define ainda, entre outros, o conceito de ativos elegíveis e investimento
inicial, as regras a observar em caso de aplicação do RETGS, obrigações
declarativas acessórias e ainda a obrigação de constituição de uma reserva
especial correspondente ao montante dos lucros retidos e reinvestidos.
O presente benefício fiscal não é cumulável, relativamente às mesmas aplicações
relevantes elegíveis, com quaisquer outros benefícios fiscais ao investimento da
mesma natureza. De destacar, contudo, que o regime em apreço é cumulável com
o regime dos benefícios contratuais e com o RFAI.
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Operações sujeitas
•

Transmissões de bens e prestações de serviços efetuadas no território nacional;

•

Aquisições intracomunitárias de bens;

•

Aquisições de serviços a entidades não residentes;

•

Importações de bens (o mecanismo de autoliquidação do IVA devido na
importação poderá ser, a partir de 1 de março de 2018, o regime regra para
quaisquer bens, mediante o cumprimento de diversos requisitos).

Operações não sujeitas (alguns exemplos)
•

Cessões a título oneroso ou gratuito do estabelecimento comercial, da
totalidade de um património ou de uma parte dele, que seja suscetível de
constituir um ramo de atividade independente (quando o adquirente seja ou
venha a ser um sujeito passivo);

•

Amostras e ofertas de pequeno valor (valor unitário igual ou inferior a 50€ e
cujo o valor global anual não exceda 0,5% do volume de negócios do ano
anterior);

•

Juros de mora;

•

Indemnizações que visem ressarcir danos;

•

Reembolso de despesas incorridas em nome e por conta de outrem.

Sujeitos passivos
Pessoas singulares ou coletivas que:
•

De modo independente e com caráter de habitualidade exerçam uma atividade
económica ou pratiquem uma só operação tributável, desde que conexa com
uma atividade económica ou quando, independentemente dessa conexão, a
mesma preencha os pressupostos de incidência real do IRS ou do IRC;

•

Mencionem indevidamente IVA em faturas;

•

Sejam adquirentes de:
− Determinados bens e serviços, quando os respetivos
transmitentes/prestadores não tenham no território nacional sede,
estabelecimento estável ou domicílio a partir do qual os bens são
transmitidos ou os serviços são prestados;

− Bens e serviços do setor dos desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis, e
tenham direito à dedução total ou parcial do imposto, desde que os
respetivos transmitentes ou prestadores sejam sujeitos passivos do
imposto;
− Serviços de construção civil, quando pratiquem operações que confiram
direito à dedução total ou parcial do imposto;
− Serviços que tenham por objeto direitos de emissão, reduções certificadas
de emissões ou unidades de redução de emissões de gases com efeito de
estufa, quando pratiquem operações que confiram o direito à dedução total
ou parcial do imposto.
O Estado e as demais pessoas coletivas de direito púbico não são sujeitos
passivos de IVA quando realizem operações no exercício dos seus poderes de
autoridade, desde que a não sujeição não origine distorções de concorrência.
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Regras de localização
São tributáveis em território nacional:
• As transmissões de bens que aqui estejam situados aquando do início do
transporte para o adquirente ou, no caso de não haver transporte, no
momento em que são postos à disposição daquele;

• As prestações de serviços quando (i) o adquirente é sujeito passivo com
sede, estabelecimento estável ou domicílio no território nacional, para o qual
os serviços são prestados e quando (ii) o adquirente não é sujeito passivo, se
o prestador tiver no território nacional a sede da sua atividade, o
estabelecimento estável ou o domicílio a partir do qual os serviços são
prestados.
Estão previstas, entre outras, as seguintes exceções:
- Serviços relacionados com imóveis localizados fora de Portugal;
- Acesso a manifestações de caráter cultural, artístico, científico, desportivo,
recreativo, de ensino e similares realizadas fora de Portugal;

Prestações de serviços de telecomunicações, de radiodifusão ou televisão
e serviços prestados por via eletrónica / Mini Balcão Único
As prestações de serviços de telecomunicações, de radiodifusão ou televisão e de
serviços prestados por via eletrónica, quando efetuadas a não sujeitos passivos
estabelecidos na UE, são tributadas no lugar onde o destinatário está estabelecido
ou tem o seu domicílio.

Regra geral, as prestações de serviços desta natureza quando efetuadas a não
sujeitos passivos estabelecidos fora da UE não são tributadas em Portugal. Não
obstante, serão tributadas em Portugal as referidas prestações de serviços quando
a utilização efetiva dos mesmos ocorra no território nacional.
Esta regra de tributação implica a necessidade dos respetivos prestadores se
registarem em cada um dos Estados-Membro de residência dos seus clientes.
Tendo em vista simplificar o cumprimento das obrigações respeitantes a tais
prestações de serviços, foi criado o mecanismo do Mini Balcão Único, que permite
aos operadores económicos abrangidos por estas regras a entrega da declaração e
o pagamento do respetivo IVA através do portal eletrónico da administração
tributária de um único Estado-Membro.

- Serviços de alimentação e bebidas realizados fora de Portugal.

Quando estão em causa operações envolvendo as Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira, as regras de localização acima referidas serão aplicadas com
as devidas adaptações.
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Valor tributável

Declarações periódicas e outras obrigações declarativas

Regra geral, o valor tributável das transmissões de bens e das prestações de
serviços sujeitas a imposto é o valor da contraprestação obtida ou a obter do
adquirente, do destinatário ou de um terceiro.

Os sujeitos passivos estão obrigados a entregar uma declaração periódica,
consoante a periodicidade de enquadramento, a saber:

A regra geral não será aplicável em determinadas operações realizadas entre
sujeitos passivos que tenham relações especiais, nos termos do n.º 4 do artigo
63.º do Código do IRC, caso em que o valor tributável das operações realizadas é
o valor normal dos bens transmitidos ou dos serviços prestados, determinado de
acordo com as regras previstas no Código do IVA neste âmbito.

•

Periodicidade mensal, para sujeitos passivos com volume de negócios igual ou
superior a € 650.000 no ano civil anterior, a entregar até ao dia 10 do 2.º mês
seguinte àquele a que respeitam as operações;

•

Periodicidade trimestral, para sujeitos passivos com volume de negócios inferior
a € 650.000 no ano civil anterior, a entregar até ao dia 15 do 2.º mês seguinte
ao trimestre a que respeitam as operações. Estes sujeitos passivos podem
optar pelo envio da declaração periódica mensal, devendo manter-se neste
regime por um período mínimo de três anos.

Regimes especiais
O Código do IVA prevê alguns regimes especiais, a saber:
•

Regime de isenção;

•

Regime dos pequenos retalhistas;

•

Regime de tributação dos combustíveis líquidos aplicável aos revendedores;

•

Regime forfetário dos produtores agrícolas.

Outros regimes especiais encontram-se consagrados em legislação avulsa, tais
como:

•

Regime das agências de viagens e organizadores de circuitos turísticos;

•

Regime de bens em segunda mão, objetos de arte, de coleção e antiguidades;

•

Regime do ouro para investimento;

•

Regime de IVA de caixa.
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Os sujeitos passivos estão ainda obrigados, sempre que aplicável, à entrega de
uma declaração recapitulativa com o detalhe das operações realizadas com
sujeitos passivos estabelecidos na UE, nos seguintes prazos:
•

Até ao dia 20 do mês seguinte àquele a que respeitam as operações, no caso
de sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal;

•

Até ao dia 20 do mês seguinte ao final do trimestre a que respeitam as
operações, no caso de sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade
trimestral.

Em alguns casos, o envio da declaração recapitulativa por sujeitos passivos
abrangidos pela periodicidade trimestral tem de ocorrer até ao dia 20 do mês
seguinte ao trimestre a que respeitam as operações.
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Taxas de Iva
Taxas
Continente

Madeira

Açores

Normal

23%

22%

18%

Intermédia

13%

12%

9%

Reduzida

6%

5%

4%

Taxas de determinadas operações e despesas excluídas do direito à
dedução (ver nota)
Despesas

Taxas
(Continente)

Alojamento em estabelecimento do tipo hoteleiro

6%

Serviço de alimentação e bebidas

13%/23%

Outras despesas de receção, incluindo eventos desportivos e
espetáculos

13%/23%

Transporte de pessoas

6%/Isento

Aluguer de viaturas

6%/23%

Combustíveis

13%/23%

Despesas com viaturas ligeiras de passageiros

23%
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NOTA:
O Código do IVA prevê a possibilidade de dedução do IVA incorrido neste tipo de despesas
sempre que as mesmas sejam incorridas no âmbito da organização e participação em eventos,
congressos e similares, caso em que a dedução é permitida em 50% e 25%, respetivamente.
É permitida a dedução do IVA incorrido com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas elétricas
ou híbridas plug-in, quando consideradas viaturas de turismo, cujo custo não exceda
determinados limites, bem como de dedução de 50% do IVA incorrido com viaturas ligeiras de
passageiros ou mistas movidas a GPL ou a GNV, quando consideradas viaturas de turismo.
No caso de gasóleo, GPL, gás natural e biocombustíveis, o IVA é dedutível em 50%. A dedução
do IVA incorrido com estas despesas é dedutível a 100%, em determinadas circunstâncias,
nomeadamente se utilizado em transportes públicos, veículos pesados de passageiros ou
veículos de transportes de mercadorias com peso superior a 3500Kg.
A taxa intermédia de IVA é aplicável, nomeadamente, às seguintes operações:
• refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com entrega ao
domicílio;
• prestações de serviços de alimentação e bebidas, com exclusão das bebidas alcoólicas,
refrigerantes, sumos, néctares e águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou
outras substâncias (o Orçamento do Estado para 2018 prevê a possibilidade de se ponderar
a reintrodução da taxa intermédia do IVA também a estes casos).
Quando o serviço incorpore elementos sujeitos a taxas distintas para o qual é fixado um preço
único, o valor tributável deve ser repartido pelas várias taxas, tendo por base a relação
proporcional entre o preço de cada elemento da operação e o preço total que seria aplicado de
acordo com a tabela de preços ou proporcionalmente ao valor normal dos serviços que
compõem a operação. Não sendo efetuada aquela repartição, é aplicável a taxa mais elevada à
totalidade do serviço.
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Direito à dedução do IVA

Renúncia à isenção

Sem prejuízo das restrições ao direito à dedução do IVA incorrido em
determinadas despesas, apenas é dedutível o imposto mencionado em faturas
emitidas em nome e na posse do sujeito passivo, passadas na forma legal e desde
que respeitem a operações realizadas no âmbito da sua atividade.

O Código do IVA prevê a possibilidade dos sujeitos passivos, em determinadas
circunstâncias, optarem pela tributação de algumas operações isentas de IVA,
nomeadamente:

Quando o sujeito passivo realiza, simultaneamente, operações tributadas e
operações isentas que não conferem direito à dedução, o apuramento do
montante de IVA dedutível associado a bens e serviços não diretamente afetos
àquelas operações deverá calcular-se de acordo com o método do pro rata,
baseado no volume de negócios, ou de acordo com o método da afetação real,
apurado com base em critérios de imputação objetivos que traduzam a utilização
de recursos necessários à realização de ambos os tipos de operações.
Operações isentas sem direito à dedução (alguns exemplos)
•

Prestações de serviços médicos e sanitários;

•

Determinadas prestações de serviços efetuadas por organismos sem finalidade
lucrativa;

•

Prestações de serviços que tenham por objeto o ensino ou a formação
profissional;

•

A locação e a transmissão de bens imóveis;

•

Operações bancárias, financeiras, de seguro e resseguro.
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•

As prestações de serviços médicos e sanitários e operações conexas quando
não decorram de acordos com o Estado, no âmbito do sistema de saúde;

•

As transmissões e locações de bens imóveis.

Operações isentas com direito à dedução (alguns exemplos)
•

Exportações;

•

Vendas de mercadorias a exportadores nacionais;

•

Transmissões intracomunitárias de bens.

Regime dos créditos em mora ou considerados incobráveis
O Código do IVA prevê a possibilidade de recuperação do IVA liquidado, associado
a créditos em mora ou considerados incobráveis, mediante a verificação de
determinados requisitos.
Encontram-se em vigor dois regimes, com requisitos distintos, um para créditos
vencidos até 31 de dezembro de 2012 e outro para créditos vencidos após aquela
data.
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Reembolsos a sujeito passivos residentes
A preparação de processos de reembolso de IVA deve obedecer a um conjunto de
requisitos previstos em diploma específico.
O prazo legalmente definido para reembolso de IVA é o final do segundo mês
seguinte ao da apresentação do pedido.

Os sujeitos passivos podem inscrever-se no regime de reembolso mensal, caso
em que os mesmos terão de ser pagos até 30 dias após a submissão do pedido.
Há ainda um regime específico para entidades que realizem operações sem
liquidação de IVA mas que conferem direito à dedução (que representem pelo
menos 75% das operações do período), em que o prazo de pagamento é
igualmente de 30 dias. Este regime não necessita de inscrição prévia.

O período do reembolso deve reportar-se ao ano civil anterior, desde que o
montante a reembolsar não seja inferior a € 50.
Não obstante, pode ser solicitado reembolso referente ao imposto suportado no
próprio ano civil, respeitante a um período não inferior a três meses consecutivos,
desde que o montante a reembolsar seja superior a € 400.
Estes pedidos de reembolso devem ser apresentados até 30 de setembro do ano
civil seguinte àquele em que o imposto se tornou exigível. Para sujeitos passivos
de outros Estados-Membro da UE, o pedido de reembolso deve ser apresentado
no Estado-Membro do estabelecimento enquanto que para os residentes fora da
UE o pedido é apresentado junto da AT portuguesa, através de representante
fiscal português nomeado para o efeito.

A AT pode exigir a apresentação de garantia bancária quando a quantia a
reembolsar exceder € 30.000.

Os sujeitos passivos não residentes na UE também podem recuperar o IVA
incorrido em Portugal, desde que no país da sua residência exista um imposto
com as mesmas características do IVA, bem como reciprocidade de tratamento
para sujeitos passivos portugueses, ou seja, desde que seja possível a um sujeito
passivo português recuperar o imposto incorrido nesse país fora da UE.

Reembolsos de IVA incorrido noutro Estado-Membro da UE por sujeitos
passivos residentes em Portugal e reembolsos de IVA incorrido em
Portugal a sujeitos passivos aqui não residentes

Reporte de informação à AT

Encontra-se prevista a possibilidade de recuperação do IVA incorrido em Portugal
por entidades não residentes, assim como a recuperação de IVA incorrido noutro
Estado-Membro da UE por entidades residentes em Portugal.
A preparação destes processos de reembolso de IVA deve obedecer a um conjunto
de requisitos previstos em diploma específico.
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As entidades residentes ou com estabelecimento estável em Portugal são
obrigadas a comunicar à AT os elementos das faturas emitidas, bem como os
elementos dos documentos de conferência de entrega de mercadorias ou da
prestação de serviços, até ao dia 20 do mês seguinte ao da respetiva emissão.
É igualmente obrigatória a comunicação à AT, até ao último dia do mês seguinte
ao do fecho do exercício, o inventário respeitante ao último dia do período de
tributação anterior, para as entidades que disponham de contabilidade organizada
e estejam obrigadas à elaboração de inventário, ficando dispensados os sujeitos
passivos cujo volume de negócios do exercício anterior não exceda os € 100.000.
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Certificação de programas de faturação

Requisitos de faturação

Regra geral, os sujeitos passivos estão obrigados ao uso de programas de
faturação previamente certificados pela AT.

Os sujeitos passivos são obrigados a emitir uma fatura por cada transmissão de
bens ou prestação de serviços.

Encontram-se excluídos desta obrigatoriedade:

As faturas deverão cumprir os requisitos previstos no Código do IVA e legislação
complementar, podendo ser emitidas faturas simplificadas em determinadas
circunstâncias.

•

Os sujeitos passivos que tenham tido, no período de tributação anterior, um
volume de negócios inferior ou igual a € 100.000; ou,

•

Os sujeitos passivos que procedam à emissão de documentos através de
aparelhos de distribuição automática ou que prestem serviços em que seja
habitual a emissão de talão, bilhete de ingresso ou de transporte, senha ou
outro documento pré-impresso comprovativo de pagamento (nomeadamente
os talões de portagem).

Os sujeitos passivos que reúnam alguma das condições de exclusão acima
referidas, caso optem pela utilização de programa informático de faturação, terão
de usar um programa certificado.
Nas faturas processadas através de sistemas informáticos, todas as menções
obrigatórias para a emissão de faturas devem ser inseridas pelo respetivo
programa de faturação.
São equiparados a programas de faturação os programas que emitam apenas
guias de transporte ou de remessa, que sirvam de documento de transporte.
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Na emissão de faturas a sujeitos passivos, a menção da denominação social,
número de identificação fiscal e domicílio do adquirente é sempre obrigatória.
Nos casos em que o adquirente seja um particular, o nome e a morada não são
menções obrigatórias em faturas de valor inferior a € 1.000, exceto se solicitadas.
A menção na fatura do número de identificação fiscal do adquirente que não seja
sujeito passivo é sempre obrigatória quando este o solicite.
Os sujeitos passivos poderão optar pela emissão de faturas simplificadas nas
seguintes situações:
•

Transmissões de bens efetuadas por retalhistas ou vendedores ambulantes a
não sujeitos passivos, caso o valor da fatura não seja superior a € 1.000; ou,

•

Transmissões de bens e prestações de serviços em que o montante da fatura
não seja superior a € 100.
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A obrigatoriedade de emissão de fatura pode ser cumprida mediante a emissão de
outros documentos ou do registo das operações, respetivamente, nas seguintes
situações:
•

Prestações de serviços de transporte, estacionamento, portagens e entradas
em espetáculos, quando seja emitido um bilhete de transporte, ingresso ou
outro documento comprovativo de pagamento; e,

•

Transmissões de bens efetuadas através de máquinas de venda automática que
não permitam a emissão de fatura.

Regra geral, as faturas devem ser emitidas o mais tardar até ao 5.º dia útil
seguinte ao do momento em que o imposto é devido, ou seja, regra geral, do
momento em que os bens são colocados à disposição do adquirente ou em que os
serviços são prestados.
Nas situações de adiantamentos recebidos por operações a realizar, a respetiva
fatura deve ser emitida na data do respetivo recebimento.

Não é permitida aos sujeitos passivos a emissão e entrega de documentos de
natureza diferente da fatura para titular a transmissão de bens ou prestação de
serviços aos respetivos adquirentes ou destinatários.
Quando o valor tributável de uma operação ou o imposto correspondente sejam
alterados por qualquer motivo, incluindo inexatidão, deve ser emitido documento
retificativo de fatura.
Os sujeitos passivos que pratiquem exclusivamente operações isentas de imposto
sem direito à dedução, estão dispensados da obrigação de emissão de fatura.
A obrigação de emissão de fatura pode ser cumprida mediante a emissão de
outros documentos pelas pessoas coletivas de direito público, organismos sem
finalidade lucrativa e instituições particulares de solidariedade social,
relativamente às transmissões de bens e prestações de serviços isentas.

As faturas podem ser emitidas pelos adquirentes dos bens ou dos serviços, desde
que haja:
•

Um acordo prévio, na forma escrita, entre as partes envolvidas;

•

Prova de que o transmitente dos bens ou prestador dos serviços teve
conhecimento da emissão da fatura e de que aceitou o seu conteúdo; e,

•

Menção a “autofaturação” no documento emitido.

As faturas podem ainda ser elaboradas por um terceiro, em nome e por conta do
sujeito passivo.
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Regime de bens em circulação

Arquivo de documentação

Regra geral, todos os bens em circulação, em território nacional, que
sejam objeto de operações realizadas por sujeitos passivos de IVA
deverão ser acompanhados de documentos de transporte.

Os sujeitos passivos residentes ou estabelecidos em Portugal são obrigados a
manter, em território nacional, o arquivo dos registos e documentos de suporte às
operações fiscalmente relevantes durante 10 anos civis.

Previamente ao início do transporte, os sujeitos passivos estão obrigados
a comunicar à AT, por via eletrónica, os elementos desses documentos de
transporte, com exclusão, por exemplo, dos documentos de transporte
em que o destinatário ou adquirente seja consumidor final ou relativos a
bens que se destinem a ser exportados.
A fatura também pode ser considerada como um documento de
transporte, desde que cumpra os requisitos previstos no Regime de bens
em circulação (aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11
de julho e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de
agosto).

Não obstante, o prazo de arquivo de documentos fiscalmente relevante para
efeitos de IRC é de 12 anos para os exercícios de 2014 e seguintes.
É permitido o arquivo em suporte eletrónico das faturas emitidas por via
eletrónica, desde que se consiga garantir o acesso completo em linha aos dados e
que a integridade da origem, do conteúdo e a sua legibilidade sejam asseguradas.
O arquivo eletrónico destas faturas fora do território da UE carece de prévia
autorização da AT.

Nos casos em que a fatura serve também de documento de transporte e
seja emitida pelos sistemas informáticos previstos, fica dispensada a
comunicação dos elementos da mesma antes do início do transporte,
devendo a circulação dos bens ser acompanhada da respetiva fatura.
Estão igualmente excluídos da obrigação de comunicação dos documentos
de transporte à AT os sujeitos passivos que tenham tido, no período de
tributação anterior, um volume de negócios inferior ou igual a € 100.000,
bem como as entidades não residentes, que não disponham de sede,
estabelecimento estável ou domicílio em Portugal.
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Impostos Especiais de
Consumo (IEC)
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Consideram-se impostos especiais de consumo:
•

Imposto sobre o álcool, bebidas alcoólicas e bebidas adicionadas de açúcar ou
outros edulcorantes (IABA);

•

Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP);

•

Imposto sobre o tabaco (IT)

•

Os outros hidrocarbonetos, com exceção da turfa, destinados a serem
utilizados, colocados à venda ou a serem consumidos em uso como
combustível;

•

Gás natural;

•

A eletricidade abrangida pelo código NC 2716.

IT
Produtos sujeitos

•

IABA
•

Álcool etílico;

•

Cervejas, vinhos, outras bebidas fermentadas, produtos intermédios (por
exemplo, vinho do porto e vinho moscatel), bebidas espirituosas;

•

Bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes (por exemplo,
refrigerantes, concentrados/xaropes destinados à preparação destas bebidas).

ISP

Sujeitos passivos
São sujeitos passivos de IEC, nomeadamente:
•

O depositário autorizado e o destinatário registado;

•

No caso de fornecimento de eletricidade ao consumidor final, os
comercializadores, definidos em legislação própria, os comercializadores para a
mobilidade elétrica, os produtores que vendam eletricidade diretamente aos
consumidores finais, os autoprodutores e os consumidores que comprem
eletricidade através de operações em mercados organizados;

•

No caso de fornecimento de gás natural ao consumidor final, os
comercializadores de gás natural.

Os produtos petrolíferos e energéticos;
•

Quaisquer outros produtos destinados a serem utilizados, colocados à venda ou
a serem consumidos em uso como carburante;
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Tabaco manufaturado, por exemplo, cigarros, charutos e as cigarrilhas; tabaco
de mascar; liquido contendo nicotina para cigarros eletrónicos.
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Facto Gerador

Introdução no consumo

Constitui facto gerador de imposto:

Considera-se introdução no consumo de produtos sujeitos a IEC,
nomeadamente:

•

Produção;

•

Importação;

•

Entrada no território nacional, quando provenientes de outro Estado membro;

•

No caso da eletricidade e do gás natural o facto gerador só se verifica na fase
da entrega para consumo.

•

A saída, mesmo irregular, dos bens do regime de suspensão do imposto;

•

A detenção ou produção fora do regime de suspensão do imposto desses
produtos sem que tenha sido cobrado o imposto devido;

•

A importação de bens, a menos que sejam submetidos, imediatamente após a
importação, ao regime de suspensão de imposto;

•

A entrada, mesmo irregular, de bens no território nacional fora do regime de
suspensão do imposto;

•

O fornecimento de eletricidade ao consumidor final, o autoconsumo e a
aquisição de eletricidade por consumidores finais em mercados organizados.

Exigibilidade

O imposto torna-se exigível, em território nacional, nos seguintes momentos:
•

Introdução no consumo; ou

•

Constatação de perdas que devam ser tributadas.

Formalidades da introdução no consumo:
•

A introdução no consumo deve ser formalizada através da declaração de
introdução no consumo (DIC). As introduções no consumo efetuadas num
determinado mês pelos sujeitos passivos que detenham um dos estatutos
previstos no Código dos IEC são globalizados no mês seguinte, numa única
liquidação, processada de forma automática.
A DIC deve ser processada até ao final do dia útil seguinte àquele em que
ocorra a introdução no consumo. Esta declaração pode ser processada com
periodicidade mensal, até ao dia 5 do mês seguinte, para os produtos
tributados à taxa 0 ou isentos, ou até ao 5.º dia útil do 2.º mês seguinte,
para a eletricidade e para o gás natural.

•
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No ato da importação, através da respetiva declaração aduaneira.
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Taxas (alguns exemplos)
IABA - Produtos
Cerveja

Taxas (Continente)

ISP – Produtos

 Superior a 0,5 % vol. e inferior ou igual a 1,2 % vol. de álcool adquirido, €
8,34/hl;
 Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e inferior ou igual a 7° plato, €
10,44/hl;
 Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 7° plato e inferior ou
igual a 11° plato, € 16,70/hl;
 Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 11° plato e inferior
ou igual a 13° plato, € 20,89/hl;
 Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 13° plato e inferior
ou igual a 15° plato, € 25,06/hl;
 Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 15° plato, € 29,30/hl.

Gasolina (CN NC 2710 11 41
a
2710 11 49)

€ 572,2/1000 l = € 556,64/1000 l (ISP) +
€ 15,56/1000l (adicional C02) ¹

Gasóleo (CN 2710 19 41 a
2710 19 49)

€ 360,1/1000l = € 343,15/1000 l (ISP) + €
16,95/1000 l (adicional CO2) ¹

Gás natural

€ 1,15/GJ quando usado como carburante +
€ 0,38/GL (adicional CO2)
€ 0,307/GJ quando usado como combustível
+ € 0,38/GL (adicional CO2)

Eletricidade
Outras bebidas
fermentadas, tranquilas
e espumantes

€ 10,44/hl

Vinhos tranquilos e
espumantes

€0

Bebidas espirituosas

€ 1 386,93/hl

Bebidas adicionadas de
açúcar ou outros
edulcorantes

 € 8,34/hl – bebidas com teor de açúcar inferior a 80 gramas por litro (esta
taxa apenas entrará em vigor a 1 de julho de 2018)
 € 16,69/hl – bebidas com teor de açúcar igual ou superior a 80 gramas por
litro
 Aos concentrados são aplicadas as seguintes taxas, conforme se tratarem
de bebidas com um teor de açucar inferior ou igual/superior a 80 gramas
por litro, respetivamente:
 Na forma líquida - € 50,01/hl e € 100,14/hl
 Na forma de pó, grânulos ou outras formas sólidas - € 83,35 e
€ 166,90 por 100 quilogramas de peso líquido

Taxas (Continente)

€ 1/MWh

¹ A estes valores acresce o montante de € 111/1000 l, no caso do gasóleo, e €
87/1.000 l no caso da gasolina, a titulo de contribuição de serviço rodoviário.
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IT – Produtos

Taxas (Continente)

Cigarros

Elemento específico — € 94,89
Elemento ad valorem — 15 %

Liquido contendo nicotina

€ 0,3/ml

Charutos

Elemento ad valorem: preço de venda ao
público * 25 % (não inferior a € 405,60 por
milheiro)

Cigarrilhas

Elemento ad valorem: preço de venda ao
público * 25 % (não inferior a € 60,84 por
milheiro)
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Isenções (Comuns e Especificas)
Isenções Comuns
Os produtos sujeitos a IEC estão isentos sempre que se destinem a:
•

Embaixadas e Consulados;

•

Organismos internacionais reconhecidos pelo Estado Português;

•

Organização do Tratado do Atlântico Norte;

•

Acordos em que se preveja isenção de IVA;

•

Ser expedidos ou exportados;

•

Ser consumidos como abastecimentos.

Isenções Especificas (alguns exemplos)
IABA
•

– No fabrico de medicamentos,
•

– À base de leite, soja ou arroz;
– Sumos e néctares de frutos e de algas ou de produtos hortícolas e bebidas
de cereais, amêndoa, caju e avelã.
ISP
•

Sejam utilizados na navegação aérea, com a exceção da aviação de recreio
privada;

•

Eletricidade utilizada para produzir eletricidade, com exceção dos produtos
classificados com os códigos NC 2701, NC 2702 e NC2704;

•

Gás natural utilizado para produzir eletricidade e calor (cogeração);

•

Isenção total ou parcial para alguns tipos de biocombustíveis puros, até ao
limite global de 40000 t/ano, quando produzidos por pequenos produtores
dedicados (PPD).

Bebidas alcoólicas e álcool quando utilizados:
– No fabrico de produtos não destinados ao consumo humano, desde que
tenham sido desnaturados e distribuídos de acordo com a legislação em
vigor;
– No fabrico de vinagres abrangidos pelo código pautal 2209;
– Para a realização de ensaios de produção ou para fins científicos ou ainda
como amostras para análise;
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Bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes:

IT
•

Tabaco desnaturado utilizado para fins industriais ou hortícolas;

•

Tabaco exclusivamente destinado a testes científicos, bem como a testes
relacionados com a qualidade dos produtos;

•

Tabaco destinado a ensaios.
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Liquidação e pagamento
•

•

•

Como regra geral, os sujeitos passivos são notificados da liquidação do imposto
até ao dia 15 do mês da globalização, por via eletrónica, de forma automática,
através de mensagem na respetiva área reservada na plataforma dos impostos
especiais de consumo no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira, sem
prejuízo das regras de notificação através do serviço público de notificações
eletrónicas associado à morada única digital;
No entanto, sempre que não for possível efetuar a notificação por via
eletrónica, a estância aduaneira competente notifica os sujeitos passivos da
liquidação do imposto, até ao dia 20 do mês da globalização, por via postal
simples, para o seu domicilio fiscal.
O imposto deve ser pago até ao último dia útil do mês em que foi notificada a
liquidação para introduções no consumo efetuadas por sujeitos passivos que
detenham um dos estatutos previstos no código dos impostos especiais de
consumo, ou até ao 15.º dia após a notificação da liquidação para os restantes
casos.

Reembolso
São situações passiveis de reembolso aquelas que derivam nomeadamente de:
•

Erro na liquidação;

•

Expedição para outro Estado Membro de produtos já introduzidos no consumo;

•

Exportação de produtos já introduzidos no consumo;

•

Retirada dos produtos do mercado;

•

Perda irreparável dos produtos;
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•

Inutilização dos produtos.

O prazo legalmente definido para a apresentação do pedido de reembolso de IEC
é de 3 anos a contar da data da liquidação do imposto.
Entreposto fiscal / Regime Suspensivo
Entende-se por entreposto fiscal o local onde são produzidos, transformados,
armazenados, recebidos ou expedidos pelo depositário autorizado, no exercício da
sua profissão, produtos sujeitos a impostos especiais de consumo em regime de
suspensão do imposto.
Existem duas categorias de entrepostos: os de produção e transformação e os de
armazenagem.
Não é possível a produção, transformação e armazenagem de produtos sujeitos a
IEC, em regime de suspensão de imposto, fora de entreposto fiscal.
O pedido de constituição de entreposto fiscal e do respetivo estatuto de
depositário autorizado deve ser apresentado pelo interessado junto da estância
aduaneira competente. As autorizações são atribuídas por subcategorias de
produtos.
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Circulação em regime de suspensão

Ficam dispensados do e-DA:

A circulação de produtos sujeitos a IEC em regime de suspensão de imposto
inicia-se num entreposto fiscal, tendo por destino:

•

As bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes (IABA), cuja
circulação será efetuada a coberto de um documento comercial que permita a
correta identificação dos produtos;

•

Os produtos petrolíferos e energéticos que circulem em regime de suspensão
do imposto por condutas fixas (oleodutos) em território nacional.

•

Um entreposto fiscal;

•

Um destinatário registado;

•

Um dos destinatários isentos previstos na lei, se os produtos forem expedidos
de outro Estado Membro.

Regra geral, a circulação de produtos sujeitos a IEC, em regime de suspensão do
imposto, é efetuada a coberto de um e-DA (documento administrativo eletrónico).

No momento da receção dos produtos ou, o mais tardar, no prazo de cinco dias
úteis a contar da mesma, o destinatário deve enviar, por transmissão eletrónica
de dados, o respetivo relatório de receção (RoR).

O e-DA deve ser apresentado no sistema SIC-EU por iniciativa do depositário
autorizado ou do expedidor registado (com antecedência máxima de 7 dias
relativamente à data da expedição).
Após o preenchimento, validação e submissão do e-DA, o sistema SIC-EU atribui
ao documento o código de referência administrativo (ARC) respetivo e comunica-o
ao expedidor.
Com a atribuição do ARC, o expedidor pode dar início à correspondente operação
de circulação.
A circulação deve ser acompanhada pela versão impressa do e-DA ou por
qualquer outro documento comercial que mencione, de forma claramente
identificável, o ARC.
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Os operadores económicos que movimentem bens do território da EU para fora
deste ou vice versa (exportações e importações, respetivamente) devem
assegurar, aquando da definição do fluxo dos bens, as respetivas questões
aduaneiras, quer em Portugal quer no país de origem/destino dos mesmos.

•

a) Na medida em que forem suportados pelo comprador mas não tenham sido
incluídos no preço: (i) comissões e despesas de corretagem, exceto
comissões de compra, (ii) custo dos recipientes que, para fins aduaneiros, se
considera fazerem um todo com a mercadoria e, (iii) o custo da embalagem,
incluindo a mão-de obra e materiais;

Principais questões a considerar em termos aduaneiros
As principais áreas a acautelar em termos aduaneiros pelos operadores
económicos que efetuam importações e exportações são:
•

Valor aduaneiro;

•

Origem dos bens; e,

•

Classificação Pautal.

b) O valor dos seguintes bens e serviços, quando os mesmos sejam fornecidos
pelo comprador: (i) matérias, componentes, partes e elementos similares
incorporados nas mercadorias, (ii) ferramentas, matrizes, moldes e objetos
similares utilizados no decurso da produção das mercadorias, (iii) matérias
consumidas na produção das mercadorias, e (iv) conceção,
desenvolvimento, arte, design e planos e esboços realizados fora da União e
necessários para a produção das mercadorias;

Valor aduaneiro
O valor das mercadorias importadas e exportadas é determinado com vista à
aplicação da Pauta Aduaneira da União Europeia (“UE”), bem como das medidas
não pautais estabelecidas por disposições comunitárias específicas, no âmbito das
trocas de mercadorias.

c) Na medida em que não tenham sido incluídos no preço: royalties e direitos
de licença relativos às mercadorias;

O valor aduaneiro é determinado para efeitos do cálculo do montante de IVA e
direitos aduaneiros devidos aquando da importação de bens, bem como para
determinação de contingentes pautais e para efeitos estatísticos.
O Código Aduaneiro da União (“CAU”) estabelece como método primordial para
determinação do valor aduaneiro das mercadorias o valor transacional, ou seja, o
valor pago ou a pagar pelas mercadorias.

A aplicação do valor transacional está condicionado ao cumprimento de um
conjunto de requisitos. Nomeadamente, o comprador e o vendedor não podem
estar coligados ou, estando em coligação, não poderá a mesma influenciar o
preço.
O CAU prevê outros critérios secundários de aplicação residual, tais como o do
valor transacional de mercadorias idênticas e do valor transacional de mercadorias
similares vendidas com destino ao território aduaneiro da União.
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Para se determinar o valor aduaneiro através do método do valor transacional, o
preço a pagar pelas mercadorias importadas deve ser complementado pelo
seguinte:

d) As despesas de transporte e de seguro das mercadorias e as despesas de
carga e de manutenção conexas com o transporte das mercadorias até ao
momento em que são introduzidas no território da União.
•

Para se determinar o valor aduaneiro por aplicação do método do valor
transacional não devem ser incluídos os seguintes elementos:
a) Custo de transporte das mercadorias importadas após a entrada destas no
território aduaneiro da União;
b) As despesas de instalação, montagem e manutenção ou assistência técnica
realizada depois da entrada no território aduaneiro da União;
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Principais questões a considerar em termos aduaneiros em Portugal
(cont.)
c) Despesas relativas ao direito de reproduzir as mercadorias; e,
d) Comissões de compra.

O sistema de exportador registado (REX), aplicado desde 1 janeiro de 2017, permite a
autocertificação de origem por exportadores registados junto da Autoridade Tributária e
Aduaneira, o que simplifica as formalidades de exportação ao permitir que o exportador
certifique ele próprio a origem preferencial mediante a emissão de uma declaração
específica na fatura, ou em outro documento comercial, que identifique os produtos em
causa.
Classificação Pautal

Origem
O CAU e respetiva legislação complementar definem um conjunto de regras para
determinação da origem dos bens para efeitos aduaneiros, nomeadamente nas
situações em que no processo produtivo dos mesmos intervém mais do que um
país. A origem dos bens não pode ser confundida com o local de expedição da
mercadoria, dependendo a mesma do respetivo processo produtivo.

O enquadramento dos bens no respetivo código de nomenclatura combinada da Pauta
Aduaneira, a qual é atualizada com uma periodicidade anual, implica um conhecimento
aprofundado sobre as características e composição da mercadoria em causa.
A classificação pautal efetuada condiciona a taxa de direitos aduaneiros a aplicar aquando
da importação, bem como a aplicação de determinadas medidas, tais como direitos
anti-dumping, e pode determinar formalidades adicionais aquando da importação.

As regras de origem são distintas e dependem, nomeadamente, do tipo de bens
em causa e do respetivo código de nomenclatura combinada.

Estas regras permitem determinar situações de tratamento pautal diferenciado
consoante o respetivo país de origem e a aplicação de medidas de política
comercial positivas (tratamento pautal preferencial) ou negativas (aplicação de
direitos anti-dumping).
A origem dos bens deve ser devidamente suportada pelos operadores económicos,
nomeadamente através das respetivas provas de origem. As provas de origem a
apresentar dependem muitas vezes das especificidades requeridas por cada país,
pelo que a necessidade de apresentação das mesmas deve ser analisada caso a
caso.
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Reembolsos de direitos aduaneiros
Sob reserva do cumprimento de um conjunto de condições previstas no CAU e na
legislação complementar, os operadores económicos podem solicitar o reembolso
dos direitos pagos nas seguintes situações:
•

Montantes de direitos de importação ou de exportação cobrados em excesso;

•

Mercadorias defeituosas ou não conformes com as estipulações do contrato;

•

Erro imputável às autoridades competentes;

•

Equidade.

As autoridades aduaneiras podem prorrogar o prazo para tomar a decisão, a pedido do
requerente, a fim de este efetuar as adaptações destinadas a assegurar o cumprimento
das condições e critérios previstos na legislação aduaneira.
Em determinadas situações, nomeadamente em reembolsos de valor superior a EUR
500.000, as autoridades aduaneiras devem remeter o pedido de reembolso para
apreciação da Comissão, a qual terá de tomar uma decisão no prazo de 9 meses após a
receção do processo, podendo este prazo ser prorrogado.
O reembolso não implica qualquer pagamento de juros por parte das autoridades
aduaneiras, com exceção das situações em que o pagamento do reembolso não é efetuado
no prazo de 3 meses a contar da data da sua aprovação.

Os pedidos de reembolso devem ser apresentados às autoridades aduaneiras no
prazo de 3 anos a contar da data da notificação da dívida aduaneira ou no prazo
de um ano no caso dos reembolsos relativos a mercadorias defeituosas.
As autoridades aduaneiras devem, no prazo de 30 dias a contar da data da
receção do pedido, verificar se estão reunidas as condições para aceitação do
mesmo, devendo comunicar ao operador a sua decisão.
A autoridade aduaneira competente deve tomar a decisão quanto ao reembolso
dos direitos aduaneiros e deve comunicá-la ao operador no prazo de 120 dias a
contar da data da aceitação do pedido.
Se não lhes for possível observar este prazo, as autoridades aduaneiras devem
comunicar esse facto ao requerente antes do termo desse prazo, indicando os
motivos, bem como o novo prazo que considerem necessário para tomarem a
decisão, o qual não pode ser superior a 30 dias.
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Regimes Aduaneiros

Regimes especiais

De acordo com o CAU, as mercadorias podem estar sujeitas a três regimes
aduaneiros, a saber:

O CAU prevê quatro regimes especiais, a saber:

•

Introdução em livre prática;

•

Exportação; e

•

Regimes especiais.

Introdução em livre prática
A introdução em livre prática confere o estatuto aduaneiro da UE às mercadorias
não-UE. Considera-se que as mercadorias foram introduzidas no consumo quando
são cumpridas as formalidades previstas para a importação das mesmas e é
efetuado o pagamento dos respetivos direitos aduaneiros e aplicadas as medidas
de politica comercial (se aplicáveis).

•

Trânsito, que inclui o trânsito externo e interno;

•

Armazenamento, que inclui o entreposto aduaneiro e as zonas francas;

•

Utilização específica, que inclui a importação temporária e o destino especial; e

•

Aperfeiçoamento, que inclui o aperfeiçoamento ativo e passivo.

Regime
especial

Exportação
As mercadorias UE destinadas a serem retiradas do território aduaneiro da União
devem ser sujeitas ao regime de exportação, com exceção, nomeadamente, das
mercadorias sujeitas ao regime de aperfeiçoamento passivo.
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Trânsito

Descrição do regime especial

Trânsito externo - as mercadorias não-UE podem circular de um ponto
para outro do território aduaneiro da União, sem serem sujeitas a direitos
de importação, a outras imposições previstas noutras disposições em vigor
ou a medidas de política comercial, na medida em que estas não proíbam
a entrada das mercadorias no território aduaneiro da União ou a sua saída
desse território.
Trânsito interno - as mercadorias UE podem circular entre dois pontos
situados no território aduaneiro da União, atravessando um país ou um
território situado fora desse território aduaneiro, sem que seja alterado o
respetivo estatuto aduaneiro.
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Regimes Aduaneiros (cont.)

Regime
especial

Descrição do regime especial

Regime
especial

Descrição do regime especial

As mercadorias não-UE abrangidas por um regime de armazenamento
podem ser armazenadas no território aduaneiro da União – em
entreposto aduaneiro ou em zonas francas – sem serem sujeitas ao
pagamento de direitos aduaneiros.

Ao abrigo do regime de importação temporária, as mercadorias não-UE
destinadas à reexportação podem ser sujeitas a uma utilização específica no
território aduaneiro da União, com franquia (isenção) total ou parcial dos direitos
de importação.

Os entrepostos aduaneiros podem ser públicos ou privados. Nos
entrepostos públicos podem ser armazenados bens de qualquer
pessoa. Nos privados só é permitido o armazenamento de mercadorias
do titular da respetiva autorização concedida pela Autoridade Tributária
e Aduaneira.

O regime de importação temporária depende do cumprimento de um conjunto de
requisitos dos quais destacamos os seguintes (i) as mercadorias não sofram
qualquer alteração para além da depreciação normal resultante da utilização que
lhe seja dada e (ii) seja possível assegurar a identificação das mercadorias sujeitas
ao regime.

O titular da autorização de entreposto aduaneiro é responsável pelo
cumprimento de um conjunto de requisitos, dos quais se destaca a
manutenção de uma contabilidade de existências que permita a
respetiva fiscalização por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira.

As Autoridades Aduaneiras devem determinar o período durante o qual as
mercadorias sujeitas ao regime de importação temporária devem ser exportadas,
sendo o período máximo aplicável de 24 meses.

Armazenamento

Os Estados-Membros podem criar Zonas Francas em determinadas
partes do território aduaneiro da União, as quais devem ser
comunicadas à Comissão, identificando-se os limites geográficos de
cada zona (perímetro) e os pontos de entrada e saída.

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

Utilização
específica

Ao abrigo do regime de destino especial, as mercadorias podem ser introduzidas
em livre prática com isenção de direitos aduaneiros ou redução de taxa aplicável
em função da sua utilização específica.
Não sendo possível apresentar uma lista exaustiva das mercadorias que podem
beneficiar do regime de destino especial, apresenta-se de seguida os principais
sectores de atividade:
• Aeronáutica civil;
• Construção, reparação e manutenção de embarcações;
• Transformação de produtos frescos;
• Microeletrónica;
• Montagem na indústria automóvel.
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Atenuações à tributação provenientes dos acordos de comércio internacional

Regimes especiais (cont.)

Regime
especial

Descrição do regime especial
Estando abrangidas pelo regime de aperfeiçoamento ativo, as
mercadorias não-UE podem ser utilizadas no território aduaneiro da
União para uma ou várias operações de aperfeiçoamento, sem que
sejam devidos direitos aduaneiros.

Sendo aplicável o regime de aperfeiçoamento passivo, as
Aperfeiçoamento mercadorias UE podem ser expedidas temporariamente do território
aduaneiro da União para serem submetidas a operações de
aperfeiçoamento fora da UE. Os produtos transformados resultantes
dessas mercadorias podem ser introduzidos em livre prática com
franquia (isenção) total ou parcial de direitos de importação, desde
que reunidas as condições previstas no CAU e na legislação
complementar.

A utilização dos mencionados regimes especiais encontra-se dependente de um
pedido de autorização a formular pelo operador económico à Autoridade Tributária
e Aduaneira, podendo, em determinadas situações e mediante o cumprimento de
um conjunto de requisitos, ser solicitado com efeitos retroativos
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São vários os tipos de acordos, no domínio do comércio internacional, com impacto
na respetiva tributação em matéria de direitos aduaneiros, permitindo a eliminação
ou a redução da mesma, a saber: acordos de associação, acordos de estabilização,
acordos de livre comércio, acordos de parceria económica e acordos de pareceria /
cooperação.
São de destacar:
•

O acordo económico e comercial global entre a União Europeia e o Canadá (CETA);

•

Os acordos de livre comércio com a Coreia do Sul, Colômbia, Perú, Honduras,
Nicarágua, Panamá, Costa Rica, El Salvador e Guatemala (os designados New
generation FTA’s – que englobam comércio de mercadorias, serviços e
investimento);

•

Os acordos de livre comércio com a Turquia, com os países da EFTA - Islândia,
Liechtenstein, Noruega e Suiça -, e com os países mediterraneos Algeria, Egipto,
Israel, Jordão, Líbano, Marrocos, Palestina, e Tunísia (os designados First
generation FTA’s – que englobam o comércio de mercadorias); e

•

Os acordos de parceria económica com os países da África, das Caraíbas e do
Pacífico.

As condições de cada acordo devem ser analisadas caso a caso.
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Operador Económico Autorizado (“OEA”)

Vantagens

O OEA é um estatuto que é atribuído aos operadores económicos que são
considerados fiáveis no âmbito das suas operações aduaneiras. Este estatuto
permite aos atores do comércio internacional gozar de uma relação privilegiada
com as autoridades aduaneiras de vários territórios.

Consoante o tipo de autorização concedida, os operadores económicos autorizados
têm a possibilidade de tirar o máximo proveito do uso generalizado das
simplificações aduaneiras ou de facilitações em matéria de segurança e proteção.
Recebem, igualmente, um tratamento mais favorável quanto aos controlos
aduaneiros, nomeadamente menos controlos físicos e documentais.

Este estatuto comporta os seguintes tipos de autorização, a conceder pela
Autoridade Tributária e Aduaneira:

O quadro que se segue apresenta sinteticamente as vantagens diretas de que os
operadores económicos podem usufruir mediante a obtenção do OEA:

 A de OEA para simplificações aduaneiras (OEA C), que habilita o titular a
beneficiar de determinadas simplificações nos termos da legislação aduaneira e,
 A de OEA para segurança e proteção (OEA S), que habilita o titular a beneficiar
de facilitações no que respeita à segurança e proteção.
Os operadores podem ainda optar pela conjugação das duas autorizações
(simplificação + segurança e proteção) e obter o estatuto de OEA F.

Vantagens

OEA – C
Simplificações
Aduaneiras

OEA - S
Segurança e
Proteção

OEA F
Simplificações
Aduaneiras /
segurança e
Proteção

Menor n.º de controlos físicos e documentais
Prioridade nos controlos

Possibilidade de indicar local para verificação
Facilitação na concessão de procedimentos
aduaneiros simplificados
Declaração sumária de entrada ou de saída com
lista reduzida de dados
Notificação prévia de controlo
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Operador Económico Autorizado (“OEA”) (cont.)

Em conformidade com a legislação aduaneira aplicável, os critérios para a
concessão do estatuto de OEA são os seguintes:

Para além destas vantagens, são de assinalar os seguintes benefícios indiretos:
•

O reconhecimento do operador económico como parceiro de negócio fiável;

•

A melhoria contínua nas relações com a alfândega e com outras entidades
governamentais;

•

A redução nos atrasos dos envios dos bens, melhorias no planeamento, no
serviço a clientes, fidelização de clientes, entre outros;

•

A possibilidade de beneficiar de uma redução (ou eliminação) dos valores
objeto de garantias perante as Autoridades Aduaneiras;

•

O reconhecimento mútuo permite que os benefícios do OEA sejam alargados
aos países que assinem acordos com a UE. Os operadores económicos com o
estatuto atribuído na UE têm um tratamento favorável ao nível da análise de
risco nos países signatários do acordo e o mesmo sucede na UE relativamente a
esses países. Já existem acordos de reconhecimento mútuo concluídos e
implementados com o Japão, EUA, Suíça, Andorra e Noruega. Atualmente estão
em curso negociações com o Canadá, Austrália e Nova Zelândia.
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•

Ausência de infrações graves ou recidivas à legislação aduaneira e às regras de
tributação, incluindo a inexistência de registo de infrações penais graves
relacionadas com a atividade económica do requerente;

•

Demonstração, pelo requerente, de um elevado nível de controlo das suas
operações e do fluxo de mercadorias, mediante um sistema de gestão dos
registos comerciais e, se for caso disso, dos registos de transportes, que
permita controlos aduaneiros adequados;

•

Solvabilidade financeira, que deve ser considerada comprovada sempre que o
requerente tenha uma situação financeira sólida, que lhe permita cumprir os
seus compromissos, tendo em devida conta as características do tipo de
atividade comercial em causa;

•

No que se refere à autorização para simplificações aduaneiras, cumprimento de
normas práticas de competência ou qualificações profissionais diretamente
relacionadas com a atividade exercida; e

•

No que se refere à autorização para segurança e proteção, observância de
normas adequadas em matéria de segurança e proteção, o que se deve
considerar cumprido sempre que o requerente demonstrar que mantém
medidas adequadas para garantir a segurança e a proteção do circuito de
abastecimento internacional, inclusive nos domínios da integridade física e
controlos de acesso, processos logísticos e manipulação de tipos específicos de
mercadorias, pessoal e identificação dos seus parceiros comerciais.
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Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis (IMT)
Taxas

Prédios urbanos destinados exclusivamente à habitação

O IMT visa tributar as transmissões onerosas do direito de propriedade sobre bens
imóveis, situados em Portugal, ou figuras parcelares desse direito, bem como
outros negócios jurídicos especificamente previstos na lei que confiram um
resultado económico equivalente.
Como regra geral, o IMT incide sobre o valor do ato ou contrato ou sobre o VPT do
imóvel, determinado de acordo com o estabelecido no Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis
Taxas

Valor base

Taxas
Marginal

Média

0 - € 92.407

1%

1%

> € 92.407 - € 126.403

2%

1,2689%

> € 126.403 - € 172.348

5%

2,2636%

> € 172.348 - € 287.213

7%

4,1578%

8%

—

Prédios urbanos não destinados exclusivamente à habitação e outras
aquisições onerosas

6,5%

> € 287.213 - € 550.836

Prédios rústicos

5%

> € 550.836

Prédios (urbanos ou rústicos), ou outras aquisições, cujo adquirente seja
residente em território offshore (1)

10%

(2)

Taxa única de 6%

Prédios urbanos destinados exclusivamente a habitação própria e
permanente
Valor base

Taxas
Marginal

Média

0 - € 92.407

0%

0%

> € 92.407 - € 126.403

2%

0,5379%

> € 126.403 - € 172.348

5%

1,7274%

> € 172.348 - € 287.213

7%

3,8361%

> € 287.213 - € 574.323

8%

—

> € 574.323
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(2)

NOTAS:
Entidades domiciliadas em país, território ou região com regime fiscal claramente mais favorável,
identificados na Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro. A estas entidades não se aplica qualquer
redução ou isenção, exceto se pessoa singular.
(2) No limite superior do escalão.
(1)

Taxa única de 6%
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Principais isenções e benefícios fiscais em IMT
Quer o Código do IMT quer o EBF preveem uma série de isenções e benefícios
fiscais, entre os quais destacamos os seguintes (desde que cumpridos
determinados requisitos):
•

Prédios para revenda;

•

Prédios rústicos adquiridos por Jovens Agricultores;

•

Prédios classificados, individualmente, como de interesse nacional, público ou
municipal;

•

Prédios adquiridos por instituições de crédito em processos de execução,
falência/insolvência ou em dação em cumprimento.

Cooperação e reestruturação de empresas
As operações de cooperação e reestruturação de empresas (e.g. fusões e cisões)
poderão beneficiar de isenção de IMT, de Imposto do Selo e de emolumentos
legais.
No caso das cisões simples, os referidos benefícios são concedidos a
requerimento dos interessados, mediante despacho do membro do Governo
responsável pela área das finanças.

Fundos de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional
(FIIAH)
Ficam isentas de IMT as aquisições de prédios urbanos ou de frações autónomas
de prédios urbanos destinados exclusivamente a arrendamento para habitação
permanente, pelos FIIAH. A isenção estende-se ainda às aquisições daqueles
prédios, em resultado do exercício da opção de compra do imóvel ao FIIAH, caso a
opção seja exercida até 31 de dezembro de 2020, pelos arrendatários dos imóveis
que integram o património dos fundos dos FIIAH.
Estas isenções não se aplicam quando o beneficiário seja residente em país,
território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável.
Reabilitação Urbana
Ficam isentas de IMT as aquisições de prédios urbanos destinadas a reabilitação
urbanística desde que, no prazo de três anos a contar da data da aquisição, o
adquirente inicie as respetivas obras.
Ficam isentas do IMT as aquisições de prédios urbanos ou de frações autónomas
de prédios urbanos destinados exclusivamente a habitação própria e permanente
ou para a afetação a arrendamento para habitação permanente, na primeira
transmissão onerosa dos prédios reabilitados, quando os mesmos estejam
localizados em “área de reabilitação urbana”.
Regime Fiscal de Apoio ao Investimento
São isentas de IMT as aquisições de imóveis que constituam investimentos
relevantes para efeitos deste regime.
Utilidade Turística
As aquisições de prédios ou frações autónomas com destino à instalação de
empreendimentos qualificados como de utilidade turística estão isentas de IMT.
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Atividade Silvícola
Mediante solicitação dos interessados, ficam isentas de IMT (e de Imposto do
Selo): i) as aquisições onerosas de prédios ou parte de prédios rústicos que
correspondam a áreas florestais abrangidas por Zona de Intervenção Florestal
(ZIF), ou de prédios contíguos aos mesmos, na condição de estes últimos serem
abrangidos por uma ZIF num período de três anos contados a partir da data de
aquisição; ii) as aquisições onerosas de prédios ou parte de prédios rústicos
destinados à exploração florestal que sejam confinantes com prédios rústicos
submetidos a plano de gestão florestal elaborado, aprovado e executado nos
termos legalmente previstos, desde que o adquirente seja proprietário do prédio
rústico confinante.
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Taxas

Cláusula de salvaguarda

O IMI é devido anualmente pelos proprietários dos prédios urbanos e rústicos
situados em território nacional, devendo ser aplicadas as seguintes taxas sobre o
seu respetivo VPT (1):

Os prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente do sujeito
passivo geral beneficiam de uma cláusula de salvaguarda, segundo a qual a coleta
do IMI em cada ano não pode exceder o valor da coleta do ano imediatamente
anterior adicionada, em cada um desses anos, do maior dos seguintes montantes:
(i) 75 euros ou (ii) um terço da diferença entre o IMI resultante do atual VPT e o
IMI que resultaria da avaliação anterior, independentemente de eventuais
isenções aplicáveis.

Taxas anuais
Prédios rústicos

0,8%

Prédios urbanos

0,3% – 0,45%

Prédios rústicos ou urbanos detidos por entidades offshore

(4)

(2) (3)

7,5%

Não obstante as taxas fixadas, os municípios, mediante deliberação da assembleia
municipal, nos casos de imóvel destinado a habitação própria e permanente
coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, podem estabelecer uma
dedução fixa ao valor de IMI, atendendo ao número de dependentes que, nos
termos do Código do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de
dezembro, de acordo com a seguinte tabela:
Número de dependentes a cargo

Dedução fixa

1

€ 20

2

€ 40

3 ou mais

€ 70
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Esta cláusula de salvaguarda não é aplicável aos prédios em que se verifique uma
alteração do sujeito passivo, exceto nas transmissões gratuitas de que sejam
beneficiários o cônjuge, descendentes e ascendentes.
NOTAS:
O Valor Patrimonial Tributário (VPT) dos prédios urbanos edificados resulta do produto da
área do prédio por um conjunto de fatores: custo por metro quadrado (atualmente fixado em
€ 603), coeficiente de afetação do prédio, coeficiente de localização, coeficiente de qualidade
e conforto e coeficiente de vetustez. A área do prédio é aferida de acordo com critérios fiscais,
não equivalendo à área física. O coeficiente de afetação atribui uma valorização diversa
consoante a função a que seja destinado o imóvel. O coeficiente de localização valoriza
diferentemente o imóvel consoante a sua localização, como o faz o coeficiente de qualidade e
conforto em relação a elementos que valorizem ou desvalorizem a edificação. O coeficiente de
vetustez alinha o valor do prédio à antiguidade da construção. O valor dos terrenos para
construção é determinado de acordo com o valor do potencial de edificação.
O VPT dos prédios rústicos corresponde ao produto do seu rendimento fundiário pelo fator 20.
(2) As taxas são elevadas anualmente ao triplo nos casos de prédios urbanos que se encontrem
devolutos há mais de um ano e de prédios em ruínas, considerando-se devolutos ou em
ruínas os prédios como tal definidos em diploma próprio.
(3) Dependendo do município onde estão localizados. Os municípios abrangidos por programa
de apoio à economia local ou programa de ajustamento municipal podem determinar que a
taxa máxima seja de 0,50%, com fundamento na sua indispensabilidade para cumprir os
objetivos definidos nos respetivos planos ou programas.
(4) Entidades domiciliadas em país, território ou região com regime fiscal claramente mais
favorável, conforme Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro.
(1)
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Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis
O Adicional ao IMI incide sobre a soma dos valores patrimoniais tributários dos
prédios urbanos situados em território português de que o sujeito passivo seja
titular, exceto os prédios urbanos classificados como “comerciais, industriais ou
para serviços” e “outros”.
Não são contabilizados para a soma referida dos valores patrimoniais tributários o
valor dos prédios que no ano anterior tenham estado isentos ou não sujeitos a
tributação de IMI.
Não obstante, o Código do IMI prevê uma dedução ao valor tributável do
montante de € 600.000, quando o sujeito passivo é uma pessoa singular ou nas
situações de herança indivisa.
Ao valor tributável apurado, e após aplicação das deduções, quando existam, são
aplicadas as seguintes taxas:
Taxas anuais
Pessoas coletivas

0,4%

Pessoas singulares e heranças indivisas

0,7% / 1%

Prédios urbanos detidos por entidades offshore

(3)

7,5%

(1)

No caso de heranças indivisas, a dedução do montante de € 600.000 é aplicada à
globalidade do património.
A equiparação da herança a pessoa coletiva pode ser afastada se,
cumulativamente:
• a herança (através do cabeça de casal) apresentar uma declaração
identificando todos os herdeiros e as suas quotas; e,
• os respetivos herdeiros na mesma identificados confirmarem as respetivas
quotas, através de declaração apresentada por cada um deles.
Nesse caso, a quota-parte de cada herdeiro sobre o valor do(s) prédio(s) que
constam da matriz na titularidade desse herdeiro acresce à soma do valor
patrimonial tributável dos prédios para efeito de determinação do seu valor
tributável.

(2)

(3)

A liquidação do Adicional ao IMI é efetuada em junho, com referência aos valores
que constem das matrizes prediais na titularidade do sujeito passivo a 1 de
janeiro de cada ano, procedendo-se ao correspondente pagamento em setembro.
Os sujeitos passivos casados ou em união de facto podem optar pela tributação
conjunta do Adicional ao IMI, somando-se os valores patrimoniais tributários dos
prédios na sua titularidade e multiplicando-se por dois o valor da dedução de
€ 600.000. Esta opção é válida até ao exercício da respetiva renúncia.
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Os sujeitos passivos casados sob os regimes de comunhão de bens que não
optem pela tributação conjunta deverão proceder à identificação dos prédios da
sua titularidade através de declaração que distinga os bens próprios de cada um e
os bens comuns do casal, passando a matriz a atualizar-se em conformidade.

NOTAS:
(1) Ao valor dos prédios detidos por pessoas coletivas afetos a uso pessoal dos titulares do respetivo
capital, dos membros dos órgãos sociais ou de quaisquer órgãos de administração, direção, gerência ou
fiscalização ou dos respetivos cônjuges, ascendentes e descendentes, é aplicada a taxa de 0,7%, sendo
sujeito à taxa marginal de 1% para a parcela do valor que exceda € 1.000.000. As pessoas coletivas
proprietárias de tais prédios devem identificar esses prédios na respetiva declaração Modelo 22 do IRC.
(2) A taxa de 1% é aplicada ao valor tributável, ajustado da dedução, superior a € 1.000.000, ou ao dobro
no caso de sujeitos passivos casados ou em união de facto que optem pela tributação conjunta ao Adicional
ao IMI.
(3) Entidades domiciliadas em país, território ou região com regime fiscal claramente mais favorável,
conforme Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro.
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Principais isenções e benefícios fiscais em IMI

Fundos de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional

Quer o Código do IMI quer o EBF preveem uma série de isenções e benefícios
fiscais, desde que cumpridos determinados requisitos, dos quais se destacam os
seguintes:

Ficam isentos de IMI, enquanto se mantiverem na carteira dos FIIAH, os prédios
urbanos destinados ao arrendamento para habitação permanente que integrem o
património dos fundos.

•

Investimentos de natureza contratual;

•

Prédios localizados nas áreas de localização empresarial. Este regime é
aplicável para os imóveis adquiridos ou concluídos até 31 de dezembro de
2016;

•

Isenção para habitação própria e permanente e arrendamento para habitação
(1):
Valor patrimonial tributário
0 – € 125.000

Período de Isenção
(anos)
3

Utilidade Turística

Ficam isentos de IMI, por um período de sete anos, os prédios integrados em
empreendimentos a que seja atribuída a utilidade turística.
Regime Fiscal de Apoio ao Investimento
Ficam isentos ou sujeitos a redução de IMI, por um período até 10 anos a contar
do ano de aquisição ou construção do imóvel, os prédios utilizados pelo promotor
no âmbito dos investimentos que constituam aplicações relevantes nos termos
legalmente definidos.

Reabilitação Urbana

Hospitais e Unidades de Saúde constituídas em EPE

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de
IMI por um período três anos após as obras de reabilitação, renovável por mais
cinco anos, a requerimento do proprietário, nos casos de imóveis afetos a
arrendamento para habitação permanente ou habitação própria e permanente.

Estão isentos de IMI os Hospitais e Unidades de Saúde constituídas em EPE em
relação aos imóveis em que sejam prestados cuidados de saúde.

NOTAS
(1) Isenção por um período de três anos, aplicável a imóveis cujo valor patrimonial tributário não exceda € 125.000. Esta isenção é de reconhecimento automático para os prédios urbanos adquiridos a título
oneroso afetos a habitação própria e permanente do sujeito passivo e do seu agregado familiar, cujo rendimento não seja superior a € 153.300; a liquidação do IMI fica suspensa por um prazo de até 6 meses
para a afetação do prédio a habitação própria permanente. Nos casos de construção ou primeira aquisição para arrendamento, esta isenção é reconhecida pelo chefe do serviço de finanças da área da situação do
prédio, em requerimento devidamente documentado. Não se aplica a presente isenção quando o sujeito passivo estiver domiciliado num país com um regime fiscal mais favorável. A isenção só pode ser
reconhecida duas vezes ao mesmo sujeito passivo ou agregado familiar. A isenção relativa a prédios ou parte de prédios construídos de novo, ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso, quando se
trate da primeira transmissão, na parte destinada arrendamento para habitação, pode ser reconhecida ao mesmo sujeito passivo por cada prédio ou fração destinada ao fim nela prevista.
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Prédios urbanos afetos à produção de energia a partir de fontes
renováveis
Mediante solicitação dos interessados, ficam sujeitos a uma redução de 50% da
taxa de IMI os prédios urbanos que sejam exclusivamente afetos à produção de
energia a partir de fontes renováveis desde o ano em que se verifique a referida
afetação pelo período de 5 anos.
Prédios urbanos com eficiência energética
Os municípios, mediante solicitação dos interessados e deliberação da assembleia
municipal, podem fixar uma redução até 25% da taxa do IMI a vigorar no ano a
que respeita o imposto e pelo período de 5 anos, a aplicar aos prédios urbanos
com eficiência energética conforme estipulado legalmente.
Prédios rústicos que proporcionem serviços de ecossistema

Os municípios, mediante solicitação dos interessados e deliberação da assembleia
municipal, podem fixar uma redução, até 50%, da taxa de IMI que vigorar no ano
a que respeita o imposto e pelo período de 5 anos, a aplicar aos prédios rústicos
integrados em áreas classificadas que proporcionem serviços de ecossistema não
apropriáveis pelo mercado, desde que sejam reconhecidos como tal pelo Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.
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Prédios afetos a fins agrícolas, florestais ou silvo-pastoris
Ficam isentos de IMI os prédios rústicos que correspondam a áreas florestais
aderentes a ZIF, conforme estipulado legalmente, e os prédios rústicos destinados
à exploração florestal submetidos a plano de gestão florestal elaborado, aprovado
e executado nos termos previstos legalmente.
Prédios afetos à atividade de abastecimento, saneamento e gestão de
águas
Ficam isentos de IMI os prédios exclusivamente afetos à atividade de
abastecimento público de água às populações, de saneamento de águas residuais
urbanas e de sistemas municipais de gestão de resíduos urbanos.
Prédios afetos a lojas com história
Ficam isentos de IMI, os prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história
que sejam reconhecidos pelo município como estabelecimentos de interesse
histórico e cultural ou social local e que integrem o inventário nacional dos
estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural, em conformidade
com a Lei n.º 42/2017, de 14 de junho.
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Taxas
As taxas de imposto aplicáveis são as que constarem da Tabela Geral em vigor no
momento em que o imposto é devido. Não há acumulação de taxas num mesmo
ato ou documento, e – se mais de uma taxa estiver prevista – aplica-se a maior
(sendo que as duas presentes regras não são aplicáveis à aquisição de bens ou
aos prémios de sorteios ou concursos, incluindo jogos sociais do Estado).
Enunciam-se abaixo, de forma não exaustiva, algumas das operações sujeitas a
Imposto do Selo. (1)
Operações

Taxas

Aquisição onerosa ou por doação do direito de propriedade ou de
figuras parcelares deste direito sobre imóveis

0,8%

Aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião. Quando a
transmissão tiver por objeto imóveis e for realizada por doação,
acresce Imposto do Selo à taxa de 0,8%

10%

Arrendamentos e subarrendamentos

10%

Cheques (por cada um)

€ 0,05

Garantias das obrigações, qualquer que seja a sua natureza ou forma, salvo se
materialmente acessórias de contratos especialmente tributados na Tabela e constituídas
simultaneamente com a obrigação garantida:
•
•
•

Prazo inferior a um ano (por cada mês ou fração)
Prazo igual ou superior a um ano
Prazo igual ou superior a cinco anos

0,04%
0,5%
0,6%

Isenções:
•

Garantias inerentes a operações em mercados regulamentados ou mercados
organizados registados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

•

Garantias prestadas ao Estado no âmbito da gestão da respetiva dívida pública direta e
ao Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I.P., em nome
próprio ou em representação dos fundos sob sua gestão, com a exclusiva finalidade de
cobrir a sua exposição a risco de crédito.

•

Garantias a favor do Estado ou das instituições de Segurança Social, no âmbito do
pagamento de dívidas em prestações e de renovação de garantias ao abrigo do Plano
Mateus.

Os prémios de quaisquer sorteios ou concursos com exceção dos prémios dos jogos
sociais do Estado, à taxa de 25% no caso do bingo e de 35% nos restantes casos. (2)
Os prémios provenientes dos jogos sociais do Estado, à taxa de 20% sobre a parcela do
prémio que exceder € 5.000 (a qual acumula com a taxa de 4,5% sobre o valor da
aposta).
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NOTAS:
(1) Não são sujeitas a Imposto do Selo as operações sujeitas a IVA e dele não isentas. Esta regra não
é aplicável aos prémios de quaisquer sorteios ou concursos (com exceção dos prémios dos jogos
sociais do Estado), quando atribuídos em espécie com liquidação de IVA.
(2) Incidente sobre o valor ilíquido dos prémios, majorado em 10% nos casos de prémios atribuídos
em espécie.
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Operações

Taxas

Utilização de crédito (incluindo cessão de créditos, factoring e operações de tesouraria
quando envolvam financiamento ao cessionário, aderente ou devedor), exceto crédito
ao consumo (Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho):
•
•
•
•

Prazo inferior a um ano (por cada mês ou fração)
Prazo igual ou superior a um ano
Prazo igual ou superior a cinco anos
Crédito utilizado sob a forma de conta-corrente, descoberto
bancário ou qualquer outra forma em que o prazo de utilização
não seja determinado ou determinável, sobre a média mensal
obtida através da soma dos saldos em dívida apurados
diariamente, durante o mês, divididos por trinta

0,04%
0,5%
0,6%
0,04%

Utilização de crédito no âmbito de contratos de crédito ao consumo (Decreto-Lei n.º
133/2009, de 2 de junho): (1)
•
•
•

Prazo inferior a um ano (por cada mês ou fração)
Prazo igual ou superior a um ano
Crédito utilizado sob a forma de conta-corrente, descoberto
bancário ou qualquer outra forma em que o prazo de utilização
não seja determinado ou determinável, sobre a média mensal
obtida através da soma dos saldos em dívida apurados
diariamente, durante o mês, divididos por trinta

0,12%
1,5%
0,12%

Juros
Prémios e juros por letras
Comissões por garantias prestadas
Outras comissões e contraprestações por serviços financeiros,
incluindo as taxas relativas a operações de pagamento baseadas
em cartões

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

0,5%

Valor líquido global dos organismos de investimento coletivo abrangidos pelo artigo 22.º
do Estatuto dos Benefícios Fiscais:

•
•

Organismos de investimento coletivo que invistam,
exclusivamente, em instrumentos do mercado monetário e
depósitos – sobre o referido valor, por cada trimestre
Outros organismos de investimento coletivo – sobre o referido
valor, por cada trimestre

0,0025%
0,0125%

Apólices de seguros (ramo caução)

3%

Apólices de seguros (ramos de acidentes, doença, crédito, seguro
agrícola e pecuário, mercadorias transportadas, embarcações e
aeronaves)

5%

Apólices de seguros (outros ramos)

9%

Comissões pela atividade de mediação de seguros, sobre o valor
líquido de Imposto do Selo

2%

Isenções:

Operações realizadas por ou com a intermediação de instituições de crédito, sociedades
financeiras e instituições financeiras:

•
•
•
•

Reporte – sobre o valor do contrato

•

Prémios recebidos por resseguros tomados a empresas operando legalmente em
Portugal

•

Prémios e comissões relativos a seguros do ramo Vida

4%
4%
3%
4%

NOTAS:
(1) Inclui agravamento de 50% relativamente aos factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de
2018.
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Operações

Taxas

Letras, livranças, ordens e escritos de qualquer natureza para
pagamento ou entrega de dinheiro, com exclusão de cheques
(mínimo de € 1), e extratos de faturas e faturas conferidas (mínimo
de € 0,5)

0,5%

Transferências onerosas de atividades ou de exploração de serviços
(inclui trespasse de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola
e subconcessões e trespasses de concessões do Estado, Regiões
Autónomas ou autarquias locais)

5%

Principais isenções
Operações
Operações de financiamento e respetivos juros, comissões e garantias prestadas entre
instituições de crédito, sociedades financeiras ou instituições financeiras nacionais ou de
Estados-Membro da UE, ou ainda de qualquer outro Estado, desde que não domiciliadas
em territórios com regime fiscal privilegiado, definido por Portaria do Ministro das
Finanças, bem como operações e respetivos juros, comissões e garantias prestadas por
aquelas entidades quando a contraparte é uma sociedade de capital de risco (2)
Operações de financiamento e respetivos juros, de prazo não superior a um ano,
exclusivamente destinadas à cobertura de carências de tesouraria, efetuadas por
sociedades de capital de risco em benefício das suas participadas, e efetuadas por outras
sociedades a sociedades por elas dominadas ou a sociedades em que detenham uma
participação de, pelo menos, 10% do capital com direito de voto ou cujo valor de
aquisição não seja inferior a € 5.000.000, de acordo com o último balanço acordado,
bem como efetuadas em benefício de sociedade com a qual se encontre em relação de
domínio ou de grupo (3) (4).

© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

Suprimentos e respetivos juros, quando realizados por detentores do capital social a
entidades nas quais detenham diretamente uma participação no capital não inferior a 10%
e desde que esta tenha permanecido na sua titularidade durante um ano consecutivo ou
desde a constituição da entidade participada, contando que, neste caso, a participação
seja mantida durante aquele período. (3)
Mútuos no âmbito do regime do crédito à habitação nos casos de mudança de instituição e
até ao valor do capital em dívida.
Juros por empréstimos para a aquisição, construção ou melhoramento de habitação
própria.
Crédito concedido por conta poupança-ordenado até ao montante do salário creditado
mensalmente na conta.
Transmissões a título gratuito a favor de cônjuge ou unido de facto, descendentes e
ascendentes, com exceção do Imposto do Selo à taxa de 0,8% sobre a doação do direito
de propriedade, ou de figuras parcelares desse direito, sobre imóveis.
Aquisição de prédios relevantes para efeitos do RFAI.

NOTAS
(1) As cooperativas de habitação e construção estão isentas do Imposto do Selo previsto na
presente norma.
(2) Aplicável apenas a garantias e operações financeiras diretamente destinadas à concessão de
crédito, no âmbito da atividade exercida pelas instituições e entidades referidas.
(3) Aplicável apenas quando os intervenientes tenham sede ou direção efetiva em território
nacional, ou quando o credor tenha sede ou direção efetiva noutro Estado-Membro da UE ou num
Estado com o qual Portugal tenha celebrado um ADT. A isenção não se aplica se, nestes casos, o
credor tiver realizado os financiamentos através de operações realizadas com instituições de
crédito ou sociedades financeiras sediadas no estrangeiro ou com filiais ou sucursais no
estrangeiro de instituições de crédito ou sociedades financeiras sediadas no território nacional.
(4) Isenção não aplicável quando qualquer das entidades intervenientes seja entidade domiciliada
em território com regime fiscal privilegiado, conforme definido por Portaria do membro do Governo
responsável pela área das
Finanças.
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Prazo de Caducidade
Prazo que a Administração Tributária dispõe para quantificar, liquidar, determinar,
fixar o valor de imposto a pagar pelo contribuinte e comunicar-lhe eficazmente esse
mesmo valor que é devido.
Prazo de Prescrição
Prazo que a Administração Tributária dispõe para exigir o pagamento das dívidas
tributárias já liquidadas (determinadas quantitativamente).

Tipo
de Imposto

Prazo
de Caducidade

Prazo
de Prescrição

Periódicos
(IRS, IRC, IMI)

4 anos
contados a partir do
termo do ano em que se
verificou o facto
tributário

8 anos
contados a partir do
termo do ano em que se
verificou o facto
tributário

Obrigação Única
(IVA, Imposto do Selo,
IEC’s)

4 anos
contados a partir da data
em que o facto tributário
ocorreu

8 anos
contados a partir da data
em que o facto tributário
ocorreu
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NOTAS ADICIONAIS:
(1) Nos impostos sobre o rendimento (IRS e IRC), quando a tributação seja
efetuada por retenção na fonte a título definitivo, o prazo conta-se a partir do
início do ano civil seguinte àquele em que se verificou o facto tributário.

(2) No IVA, o prazo começa a contar-se a partir do início do ano civil seguinte
àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto.
(3) No caso de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo o prazo
de caducidade é de 3 anos.
(4) Caso tenha sido efetuada qualquer dedução ou crédito de imposto, o
prazo de caducidade corresponde ao do exercício desse direito.
(5) Em sede de IMT o prazo de caducidade é de 8 anos, bem como em sede
do Imposto do Selo quando devido pela aquisição de bens imóveis ou
transmissões gratuitas.
(6) O prazo de caducidade/prescrição é de 12/15 anos, respetivamente, nos
casos em que o direito à liquidação respeite a factos tributários conexos com:
•

País, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais
favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das
Finanças, que devendo ser declarados à administração tributária o não
sejam; ou

•

Contas de depósito ou de títulos abertas em instituições financeiras não
residentes em Estados membros da União Europeia, ou em sucursais
localizadas fora da União Europeia de instituições financeiras residentes,
cuja existência e identificação não seja mencionada pelos sujeitos passivos
do IRS na correspondente declaração de rendimentos do ano em que
ocorram os factos tributários.
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Suspensão do Prazo
Com o fim da causa justificadora da suspensão, a recontagem do prazo é efetuada a
partir dessa data, ou seja, não há lugar a uma recontagem do prazo no seu todo,
sendo apenas retomada a contagem a partir da data em que cessou a suspensão e
tendo em conta o período do prazo até então já decorrido.
•

•

Exemplos de suspensão do prazo de caducidade:
•

Notificação da ordem de serviço ou despacho no início da ação de inspeção
externa (caso a duração da inspeção externa ultrapasse o prazo de seis meses
após a notificação, cessa este efeito);

•

Litígio judicial de cuja resolução dependa a liquidação do tributo;

•

Em casos de benefícios fiscais de natureza contratual, desde o início até à
resolução do contrato ou durante o decurso do prazo dos benefícios.

Exemplos de suspensão do prazo de prescrição:
•

Pagamento de prestações legalmente autorizado;

•

Enquanto não houver decisão definitiva ou transitada em julgado, que ponha
termo ao processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou
oposição, quando determinem a suspensão da cobrança em dívida.

Interrupção do Prazo
A contabilização do prazo é efetuada novamente desde o início, a partir da data em
que se verifica o fim da causa de interrupção, não se tomando em consideração o
período contabilizado até à data em que teve lugar a interrupção.
A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão
oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
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Informações Vinculativas
Procedimento ao dispor do contribuinte mediante o qual a Administração Tributária é chamada a pronunciar-se
sobre o enquadramento jurídico-tributário de uma situação apresentada pelo requerente - situação tributária
dos sujeitos passivos, incluindo, pressupostos dos benefícios fiscais.
Apresentação de Pedidos de Informação Vinculativa

O pedido é apresentado pelo contribuinte, por via eletrónica e segundo modelo oficial, e a resposta é notificada
pela mesma via no prazo máximo de 150 dias.
As informações vinculativas podem ainda ser requeridas por advogados, solicitadores, revisores e técnicos
oficiais de contas ou por quaisquer entidades habilitadas ao exercício da consultadoria fiscal, acerca da situação
tributária dos seus clientes devidamente identificados, sendo obrigatoriamente comunicadas também a estes.
Pedido de Informação
Vinculativa

Efeitos dos pedidos
Uma vez explicitado o entendimento da Administração Tributária sobre a questão colocada pelo contribuinte,
esta fica vinculada aos fundamentos e argumentos aduzidos sobre aquela concreta situação tributária descrita,
não podendo proceder em relação ao contribuinte/requerente, em sentido distinto daquele transmitido na
informação prestada, salvo em cumprimento de decisão judicial.
As informações vinculativas caducam:
•

em caso de alteração superveniente dos pressupostos de facto ou de direito em que assentaram, e

•

em qualquer caso, no prazo de quatro anos após a data da respetiva emissão (salvo se o sujeito passivo
solicitar a sua renovação).
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Sujeito passivo
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Carácter de urgência
As informações vinculativas podem ser prestadas com carácter de urgência, mediante solicitação justificada do
requerente:
•

O carácter de urgência tem de ser reconhecido pela AT, sendo o mesmo comunicado ao contribuinte no prazo
de 30 dias – se aceite é comunicado o valor da taxa devida (entre 25 a 250 unidades de conta, a fixar em
função da complexidade da matéria);

•

Pedido tem de ser acompanhado de uma proposta de enquadramento jurídico-tributário – esta proposta
considera-se tacitamente sancionada pela AT como informação vinculativa se o pedido não for respondido no
prazo de 75 dias.

As principais vantagens das informações vinculativas com caráter de urgência traduzem-se no menor prazo de
resposta por parte da AT (75 dias versus 150 dias) e na possibilidade de deferimento tácito em caso de ausência
de resposta por parte da AT dentro do prazo legalmente previsto.
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Reclamação Graciosa
Procedimento

Prazos especiais

No âmbito do procedimento tributário, sendo confrontado com um ato de
liquidação da Autoridade Tributária com o qual não concorde, o contribuinte
pode reagir contra o mesmo apresentando a competente reclamação graciosa.

O Código do Procedimento e Processo Tributário consagra alguns prazos especiais:

Este procedimento impugnatório meramente administrativo (desenrola-se entre
o contribuinte e a Administração Tributária) visa obter a anulação dos atos
tributários (v.g., do ato de liquidação) com fundamento na sua ilegalidade.
Caracteriza-se ainda pelo carácter facultativo (salvo nos casos em que a lei
prevê expressamente a obrigatoriedade de apresentação de reclamação
graciosa) face dos meios impugnatórios judiciais e pela ausência de efeito
suspensivo – o contribuinte deve cumprir com o dever de pagar a quantia em
dívida, não obstante ter apresentado reclamação – ressalvados os casos em
que a lei prevê a possibilidade de o contribuinte prestar garantia.
A reclamação graciosa deve ser apresentada por escrito no serviço periférico
local da área do domicílio ou sede do contribuinte, ou, em casos de manifesta
simplicidade, oralmente, procedendo-se à redução a termo no referido serviço.

Fundamento da Reclamação

Prazo

Erro na Autoliquidação

2 anos a contar da data de
entrega da declaração

Retenção na fonte

2 anos a contar do termo do ano
do pagamento indevido

Pagamento por conta

30 dias a contar da data do
pagamento indevido

Prazos para apresentação
O prazo geral de apresentação da reclamação graciosa é de 120 dias, contados
do:
a) Termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias
legalmente notificadas ao contribuinte;
b) Notificação dos restantes atos tributários, mesmo quando não deem origem
a qualquer liquidação;
c) Citação dos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal,
d) Formação da presunção de indeferimento tácito;
e) Notificação dos restantes atos que possam ser objeto de impugnação
autónoma nos termos legalmente previstos;
f) Conhecimento dos atos lesivos dos interesses legalmente protegidos não
abrangidos nas alíneas anteriores.
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

Decisão
A decisão final deve ser fundamentada de facto e de direito, atendendo aos
argumentos apresentados pelo contribuinte, devendo ser tomada no prazo de 4
meses. Se tal não acontecer, a reclamação graciosa pode ser considerada
tacitamente indeferida.
Assim, da decisão de indeferimento:
(i) Expresso: cabe recurso hierárquico no prazo de 30 dias ou impugnação judicial
no prazo de três meses;
(ii) Tácito – recurso hierárquico no prazo de 30 dias (ou impugnação judicial no
prazo de três meses [artigo 102.º n.º 1 al. d) do CPPT].
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Recurso Hierárquico

Procedimento
Tal como previsto na Lei Geral Tributária, a decisão do procedimento é suscetível de recurso
hierárquico para o mais elevado superior hierárquico do autor do ato.

No caso de não ser proferida uma decisão (indeferimento tácito do
recurso hierárquico), o prazo para impugnação judicial da decisão é de 3
meses a contar do momento em que o mesmo se considere tacitamente
indeferido.

Salvo disposição em contrário, o recurso hierárquico tem natureza meramente facultativa e
efeito devolutivo, ou seja, a apresentação do recurso hierárquico não é obrigatória para que
o contribuinte possa impugnar judicialmente a decisão, continuando o ato recorrido a
produzir plenamente os seus efeitos.
Com a apresentação de recurso hierárquico o contribuinte visa obter a revogação do ato
tributário em causa, não com fundamento na sua ilegalidade, mas antes sobre o
(des)mérito do ato.
Prazos para apresentação
Os recursos hierárquicos devem ser apresentados no prazo de 30 dias a contar da
notificação do ato respetivo.
O autor do ato deverá fazer subir hierarquicamente o processo com o recurso no prazo de
15 dias manifestando que mantém a decisão tomada ou, em alternativa, revogar o ato
recorrido total ou parcialmente.
Decisão
Os recursos hierárquicos são decididos no prazo máximo de 60 dias.
Em caso de indeferimento, ou seja, quando é proferida uma decisão desfavorável para o
contribuinte, o sujeito passivo pode recorrer contenciosamente.
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Processo de Impugnação Judicial

Procedimento

f) Conhecimento dos atos lesivos dos interesses legalmente protegidos não
abrangidos nas alíneas anteriores.

O processo de impugnação judicial decorre integralmente perante um Tribunal Tributário,
pretendendo o contribuinte a anulação total ou parcial do ato tributário em causa, com
fundamento na sua ilegalidade.
A apreciação da legalidade de atos de liquidação deve ser efetuada, no âmbito judicial, em
sede de impugnação judicial.
Por outro lado, quando esteja em causa outro tipo de vícios, que não os que diretamente
afetem a liquidação, o meio judicial adequado será o da ação administrativa especial (por
exemplo, intempestividade e ilegalidade do recurso hierárquico).
Prazos para apresentação

O prazo geral de apresentação de impugnação judicial é de três meses, contados do:
a) Termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente
notificadas ao contribuinte;
b) Notificação dos restantes atos tributários, mesmo quando não deem origem a qualquer
liquidação;

c) Citação dos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal,
d) Formação da presunção de indeferimento tácito;
e) Notificação dos restantes atos que possam ser objeto de impugnação autónoma nos
termos legalmente previstos;
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Pedido de Revisão dos Atos Tributários

Procedimento
No âmbito de um pedido de revisão do ato tributário, este é reapreciado
pelo próprio órgão que o praticou, quer a expresso pedido do contribuinte,
quer por iniciativa da Administração Tributária.
Efeitos do deferimento do pedido de revisão:
i) Anulação do ato tributário e efeitos dele decorrente, com a consequente
restituição dos valores de tributos já pagos;
ii) Revogação do ato e dos seus efeitos a partir da data da decisão de
revogação;

Tipo de Revisão

Fundamento

Prazo

A Pedido do
Contribuinte

Qualquer ilegalidade

120 dias

Oficiosamente pela
Autoridade
Tributária

Ilegalidade e/ou Erro
imputável aos serviços

4 anos após a
liquidação/em caso de erro
imputável, a todo o tempo
se o tributo ainda não tiver
sido pago

Revisão por motivo
de duplicação da
coleta

Qualquer ilegalidade

4 anos

iii) Reforma do ato – o ato tributário será reformado na parte viciada;
iv) Substituição do ato – o ato tributário primitivo/originário será substituído
por um outro.
v) Juros Indemnizatórios, quando sejam devidos.
Prazos
Os prazos para apresentação dos pedidos de revisão dos atos tributários
diferem consoante sejam efetuados a pedido do sujeito passivo ou por
iniciativa da Administração Tributária.
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Arbitragem Tributária – o CAAD

Procedimento

•

Verificada a definitividade de um ato da Administração Tributária lesivo dos
interesses do contribuinte, este pode, em certos casos, optar por reagir através de
meios impugnatórios administrativos (recurso hierárquico, reclamação graciosa,
pedido de revisão de atos tributários) ou através dos meios judiciais. Contudo é
possível ainda que o contribuinte recorra à arbitragem para impugnar:

•

 Atos de liquidação de tributos (incluindo de autoliquidação), de pagamentos
por conta ou retenção na fonte;
 Atos de determinação da matéria tributável, quando não deem origem a
liquidação de qualquer tributo (por exemplo: correções a prejuízos fiscais ou a
benefícios fiscais, quando do Relatório de inspeção não há lugar a imposto a
pagar);
 Atos de determinação da matéria coletável por métodos diretos;
 Atos de fixação de valores patrimoniais.
Prazos
Uma vez notificado do ato, pretendendo recorrer à Arbitragem Tributária, o
contribuinte deve apresentar o competente pedido de constituição de Tribunal
Arbitral dentro dos seguintes prazos:
•

90 dias a contar:
•

Do termo do prazo de pagamento voluntário das prestações tributárias
legalmente notificadas ao contribuinte relativas a impostos administrados pela
DGCI e pela DGAIEC;
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•

Do indeferimento expresso ou tácito da Reclamação Graciosa ou do Recurso
Hierárquico;
Da notificação dos restantes atos que possam ser suscetíveis de impugnação
autónoma

30 dias a contar:
•

Da notificação dos atos de determinação da matéria tributável e coletável por
“métodos diretos”;

•

Da notificação dos atos de fixação dos valores patrimoniais

Nos pedidos de pronúncia arbitral que tenham por objeto a apreciação da legalidade
dos atos tributários, o dirigente máximo do serviço da administração tributária pode,
no prazo de 30 dias a contar do conhecimento do pedido de constituição do tribunal
arbitral, proceder à revogação, ratificação, reforma ou conversão do ato tributário cuja
ilegalidade foi suscitada, praticando, quando necessário, ato tributário substitutivo,
devendo notificar o presidente do CAAD da sua decisão.
Taxas de arbitragem
Pela constituição de tribunal arbitral são devidas taxas de arbitragem, cujo valor,
fórmula de cálculo, base de incidência objetiva e montantes mínimo e máximo são
definidos nos termos do Regulamento de Custas do CAAD.
Decisão
A decisão arbitral deve ser emitida e notificada às partes no prazo de seis meses a
contar da data do início do processo arbitral.
O tribunal arbitral pode proceder à prorrogação deste prazo por sucessivos períodos de
dois meses, com o limite de seis meses, comunicando às partes essa prorrogação e os
motivos que a fundamentam.
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Acordos para evitar a Dupla Tributação
(ADT)
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Acordos para evitar a Dupla Tributação (ADT)

País de residência do destinatário Dividendos (%)

Juros (%)

Royalties (%)

África do Sul

10 / 15

10

10

Alemanha

15

Andorra

(1)

10 / 15

(7)

10

5 / 15

(1) (3)

10

5

Arábia Saudita

5 / 10

(1) (2)

10

8

Argélia

10 / 15

15

10

Áustria

15

10

5 / 10

10

5

10

5

15

10

Barbados

(8)

5 / 15

(1)

(1)

NOTAS
Taxa de 10% (ou 5% no caso de EUA, Israel, Moldávia, Turquia e Uruguai) quando obtidos por
uma sociedade que detenha pelo menos 25% do capital durante um período mínimo de dois anos.
No Barém / Barbados / Chile / Cuba /Eslovénia / Etiópia / Espanha / Finlândia / Geórgia/
Noruega / Reino Unido / San Marino / Suíça / Timor-Leste / Uruguai / Senegal / São Tomé
e Príncipe / Vietname não é necessário deter a participação por período mínimo para a aplicação da
taxa reduzida de 5% ou 10%.
(1)

(7)

Arábia Saudita: A taxa de 5% será aplicável quando o beneficiário dos dividendos for uma
entidade identificada no tratado. Adicionalmente, esta taxa será também aplicável se o beneficiário
efetivo dos dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da
sociedade que paga os dividendos.
(2)

Barém

10 / 15

Bélgica

15

Brasil

10 / 15

(1)

15

15

Bulgária

10 / 15

(1)

10

10

Cabo Verde

10

10

10

Andorra / Croácia / Emirados Árabes Unidos / Hong-Kong / Japão / Koweit / Noruega /
Qatar: A taxa de 5% será aplicável se o beneficiário efetivo dos dividendos for uma sociedade que
detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que paga os dividendos. No caso de
Andorra, Japão e Noruega, terá de existir uma detenção por um período mínimo de 12 meses.

Canadá

10 / 15

(1)

10

10

(4)

Chile

10 / 15

(1)

5 / 10 / 15

5 / 10

China

10

10

10

Chipre

10

10

10

Colômbia

10

10

10

Coreia do Sul

10 / 15

15

10

Costa do Marfim

10

10

5

Croácia

5 / 10

10

10

Cuba

5 / 10

(1)

(1)

(1) (3)
(1)
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(7)

10

5

(3)

(7)

Israel: A taxa de 10% será aplicável sendo cumprido o requisito da percentagem de detenção
referido para a taxa de 5%, e se a subsidiária israelita beneficiar de redução da taxa de Imposto sobre
o Rendimento em Israel.
Panamá / Peru / Sultanato de Oman: A taxa de 10% será aplicável se o beneficiário efetivo dos
dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que
paga os dividendos. No caso do Sultanato do Oman, a taxa de 5% será aplicável quando o beneficiário
dos dividendos for uma entidade identificada no ADT.
(5)

Vietname: A taxa de 5% será aplicável quando os dividendos forem obtidos por uma sociedade
que detenha pelo menos 70% do capital.
(6)

(7)

Para determinação da taxa aplicável deverá ser consultado o acordo.

(8)

Falta aviso para entrar em vigor.
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Acordos para evitar a Dupla Tributação (ADT)

(cont.)
País de residência do destinatário Dividendos (%)

Juros (%)

Royalties (%)

Dinamarca

10

10

10

NOTAS

Eslováquia

10 / 15

10

10

(1)

Eslovénia

5 / 15

Espanha

10 / 15

Emirados Árabes Unidos

(1)

10

5

(1)

15

5

5 / 15

(1) (3)

10

5

Taxa de 10% (ou 5% no caso de EUA, Israel, Moldávia, Turquia e Uruguai) quando obtidos por
uma sociedade que detenha pelo menos 25% do capital durante um período mínimo de dois anos.
No Barém / Barbados / Chile / Cuba /Eslovénia / Etiópia / Espanha / Finlândia / Geórgia/
Noruega / Reino Unido / San Marino / Suíça / Timor-Leste / Uruguai / Senegal / São Tomé
e Príncipe / Vietname não é necessário deter a participação por período mínimo para a aplicação da
taxa reduzida de 5% ou 10%.

Estados Unidos da América

5 / 15

(1)

10

10

(2)

Estónia

10

10

10

Etiópia

5 / 10

10

5

Finlândia

10 / 15 (1)

15

10

França

15

10 / 12

Geórgia

5 / 10

Grécia

(1)

(1)

(7)

5

Arábia Saudita: A taxa de 5% será aplicável quando o beneficiário dos dividendos for uma
entidade identificada no tratado. Adicionalmente, esta taxa será também aplicável se o beneficiário
efetivo dos dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da
sociedade que paga os dividendos.
Andorra / Croácia / Emirados Árabes Unidos / Hong-Kong / Japão / Koweit / Noruega /
Qatar: A taxa de 5% será aplicável se o beneficiário efetivo dos dividendos for uma sociedade que
detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que paga os dividendos. No caso de
Andorra, Japão e Noruega, terá de existir uma detenção por um período mínimo de 12 meses.
(3)

10

5

15

15

10

Guiné-Bissau

10

10

10

Israel: A taxa de 10% será aplicável sendo cumprido o requisito da percentagem de detenção
referido para a taxa de 5%, e se a subsidiária israelita beneficiar de redução da taxa de Imposto sobre
o Rendimento em Israel.

Holanda

10

10

10

(5)

Hong-Kong

5 / 10

Hungria

(1)

10

5

10 / 15

(1)

10

10

Índia

10 / 15

(1)

10

10

Indonésia

10

10

10

Irlanda

15

15

10

Islândia

10 / 15

10

10

(1) (3)

(1)
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(4)

Panamá / Peru / Sultanato de Oman: A taxa de 10% será aplicável se o beneficiário efetivo dos
dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que
paga os dividendos. No caso do Sultanato do Oman, a taxa de 5% será aplicável quando o beneficiário
dos dividendos for uma entidade identificada no ADT.
Vietname: A taxa de 5% será aplicável quando os dividendos forem obtidos por uma sociedade
que detenha pelo menos 70% do capital.
(6)

(7)

Para determinação da taxa aplicável deverá ser consultado o acordo.

(8)

Falta aviso para entrar em vigor.

Guia Fiscal 2018

106

Acordos para evitar a Dupla Tributação (ADT)

(cont.)
País de residência do destinatário Dividendos (%)

Juros (%)

Royalties (%)

Israel

5 / 10 / 15

10

10

NOTAS

Itália

15

15

12

(1)

Japão

(1) (4)

5 / 10

(1) (3)

5 / 10

Koweit

5 / 10

(1) (3)

10

10

Letónia

10

10

10

Taxa de 10% (ou 5% no caso de EUA, Israel, Moldávia, Turquia e Uruguai) quando obtidos por
uma sociedade que detenha pelo menos 25% do capital durante um período mínimo de dois anos.
No Barém / Barbados / Chile / Cuba /Eslovénia / Etiópia / Espanha / Finlândia / Geórgia/
Noruega / Reino Unido / San Marino / Suíça / Timor-Leste / Uruguai / Senegal / São Tomé
e Príncipe / Vietname não é necessário deter a participação por período mínimo para a aplicação da
taxa reduzida de 5% ou 10%.

Lituânia

10

10

10

(2)

Luxemburgo

15

10 / 15

Macau

10

10

10

Malta

10 / 15

(1)

10

10

Marrocos

10 / 15

(1)

12

10

México

10

10

10

Moçambique

10

10

10

Moldávia

5 / 10 (1)

10

8

Israel: A taxa de 10% será aplicável sendo cumprido o requisito da percentagem de detenção
referido para a taxa de 5%, e se a subsidiária israelita beneficiar de redução da taxa de Imposto sobre
o Rendimento em Israel.

5 / 10 (7)

10

5 / 10 (7)

(5)

Noruega

5 / 15

Panamá

Montenegro

(8)

(7)

(7)

5

10

10

10

10 / 15

(1) (5)

10

10

Paquistão

10 / 15

(1)

10

10

Peru

10 / 15

(1) (5)

10 / 15

Polónia

10 / 15

(1)

10

10

Qatar

5 / 10

10

10

(1) (3)

(1) (3)
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(7)

Arábia Saudita: A taxa de 5% será aplicável quando o beneficiário dos dividendos for uma
entidade identificada no tratado. Adicionalmente, esta taxa será também aplicável se o beneficiário
efetivo dos dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da
sociedade que paga os dividendos.

10 / 15

Andorra / Croácia / Emirados Árabes Unidos / Hong-Kong / Japão / Koweit / Noruega /
Qatar: A taxa de 5% será aplicável se o beneficiário efetivo dos dividendos for uma sociedade que
detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que paga os dividendos. No caso de
Andorra, Japão e Noruega, terá de existir uma detenção por um período mínimo de 12 meses.
(3)

(4)

Panamá / Peru / Sultanato de Oman: A taxa de 10% será aplicável se o beneficiário efetivo dos
dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que
paga os dividendos. No caso do Sultanato do Oman, a taxa de 5% será aplicável quando o beneficiário
dos dividendos for uma entidade identificada no ADT.
Vietname: A taxa de 5% será aplicável quando os dividendos forem obtidos por uma sociedade
que detenha pelo menos 70% do capital.
(6)

(7)

(7)

Para determinação da taxa aplicável deverá ser consultado o acordo.

(8)

Falta aviso para entrar em vigor.
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Acordos para evitar a Dupla Tributação (ADT)

(cont.)
País de residência do destinatário Dividendos (%)

Juros (%)

Reino Unido

10 / 15

(1)

10

5

NOTAS

República Checa

10 / 15

(1)

10

10

(1)

Roménia

10 / 15

(1)

10

10

Rússia

10 / 15

(1)

10

10

San Marino

10 / 15

(1)

10

10

Taxa de 10% (ou 5% no caso de EUA, Israel, Moldávia, Turquia e Uruguai) quando obtidos por
uma sociedade que detenha pelo menos 25% do capital durante um período mínimo de dois anos.
No Barém / Barbados / Chile / Cuba /Eslovénia / Etiópia / Espanha / Finlândia / Geórgia/
Noruega / Reino Unido / San Marino / Suíça / Timor-Leste / Uruguai / Senegal / São Tomé
e Príncipe / Vietname não é necessário deter a participação por período mínimo para a aplicação da
taxa reduzida de 5% ou 10%.

São Tomé e Príncipe

10 / 15

(1)

10

10

(2)

Senegal

5 / 10

10

10

Singapura

10

10

10

Suécia

10

10

10

Suíça

5 / 15

10

0/5

Sultanato de Oman

5 / 10 / 15

10

8

Timor-Leste

5 / 10

10

10

15

10

Israel: A taxa de 10% será aplicável sendo cumprido o requisito da percentagem de detenção
referido para a taxa de 5%, e se a subsidiária israelita beneficiar de redução da taxa de Imposto sobre
o Rendimento em Israel.

10

(5)

(8)

(1)

(1)
(1) (5)

(1)

Tunísia

15

Turquia

5 / 15

Ucrânia

10 / 15

Uruguai

5 / 10

Venezuela

10

Vietname

5 / 10 / 15

10 / 15

(1)
(1)

(1)
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(1) (6)

(7)

Royalties (%)

Arábia Saudita: A taxa de 5% será aplicável quando o beneficiário dos dividendos for uma
entidade identificada no tratado. Adicionalmente, esta taxa será também aplicável se o beneficiário
efetivo dos dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da
sociedade que paga os dividendos.
Andorra / Croácia / Emirados Árabes Unidos / Hong-Kong / Japão / Koweit / Noruega /
Qatar: A taxa de 5% será aplicável se o beneficiário efetivo dos dividendos for uma sociedade que
detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que paga os dividendos. No caso de
Andorra, Japão e Noruega, terá de existir uma detenção por um período mínimo de 12 meses.
(3)

(7)

(4)

Panamá / Peru / Sultanato de Oman: A taxa de 10% será aplicável se o beneficiário efetivo dos
dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que
paga os dividendos. No caso do Sultanato do Oman, a taxa de 5% será aplicável quando o beneficiário
dos dividendos for uma entidade identificada no ADT.

10

10

10

10

10

10 / 12

10

7,5 / 10

(7)
(7)

Vietname: A taxa de 5% será aplicável quando os dividendos forem obtidos por uma sociedade
que detenha pelo menos 70% do capital.
(6)

(7)

Para determinação da taxa aplicável deverá ser consultado o acordo.

(8)

Falta aviso para entrar em vigor.
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